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RESUMO

A presente dissertação analisa fragmentos da história dos trabalhadores da Rede Ferroviária
Federal (RFFSA) em Belo Horizonte, tendo em vista suas experiências no universo da fábrica
e no espaço do bairro Horto Florestal, local de grande concentração de ferroviários na capital
mineira. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre cultura e trabalho procurando
compreender em que medida as sociabilidades construídas e reproduzidas no bairro
influenciaram e foram influenciadas pelo cotidiano do trabalho e pelas mobilizações dos
trabalhadores nas oficinas da empresa. Para tanto, foram considerados não só os eventos, os
espaços de interação existentes no bairro, as mobilizações formais e não institucionalizadas
pela busca de melhorias estruturais, mas também, as representações sobre o local de moradia,
assim como os símbolos, valores e normas. São modos de vida contextualizados, pelos quais
se efetivaram laços sociais e sentimentos de identificação entre ferroviários. O método da
fonte oral foi utilizado de forma nuclear para a realização da dissertação, dialogando com
outras fontes, como jornais, boletins, fotografias, adesivos, visitas ao bairro e conversas
informais anotadas durante o trabalho de campo. A abordagem baseada na narrativa de cada
uma dos sujeitos entrevistados foi fundamental por possibilitar o resgate de memórias locais
singulares e vozes anteriormente esquecidas na memória coletiva oficial, além de buscar
pontos de interseção entre espaço urbano e mundo do trabalho.

Palavras-chaves: Ferroviários, mobilizações, bairro.

ABSTRACT

This dissertation analyses workers history fragments of the Rede Ferroviária Federal
(RFFSA) in the Belo Horizonte, based theirs experience in the factory universe and in the
surrounding space of the neighborhood Horto Florestal, where live high concentration of the
rail in the Belo Horizonte. The aim of this study is to analyze the relationship between culture
and work looking for understand in which extent the constructed and reproduced sociability in
the neighborhood influence and were influenced by the work daily and by the workers
movements in the company workshop. It was not considered only the events, the interaction
space in the neighborhood, the formal and non-institutionalized movements by the structural
improvements, but also, the representations about the residence, symbols, values and norms.
They are contextualized life way, by which were consolidated social affinities and feelings of
the identification between rails. It was utilized the oral source method of the nuclear form for
dissertation, talking with others sources like newspaper, bulletins, photographs, adhesives,
visits in the neighborhood and informal conversations during field work. The approach
based in the narrative of each interviewed was so important to enable search for single local
memories and voices previously forgotten in the official collective memory, beyond to find
intersections points between urban space and work world.

Keywords: Rails, movements and neighborhood.
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1 INTRODUÇÃO

A presente dissertação teve como objeto de estudo a história dos trabalhadores da
Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que viveram no bairro Horto Florestal em Belo Horizonte
e trabalharam nas oficinas da empresa situadas também neste local. O principal objetivo deste
estudo foi trazer à tona a indagação sobre em que medida as vivências construídas neste bairro
tipicamente ferroviário influenciaram e foram influenciadas pelo cotidiano do trabalho nas
oficinas e pelas mobilizações dos trabalhadores na empresa. Procurou-se discutir e avaliar
como as experiências de práticas, normas, valores, crenças, orientações políticas e
representações existentes no cotidiano do bairro e da fábrica subsidiaram a formação de uma
cultura entre os ferroviários.
Este trabalho focou-se nas experiências estabelecidas no bairro Horto, partindo dos
eventos locais e dos espaços de interação apropriados e organizados pelos ferroviários no
bairro, os quais contribuíram para a construção de laços sociais peculiares, redes de
cooperação e estratégias de organização frente aos seus interesses. Identificou também as
formas de organização e manifestação dos ferroviários, sejam elas atreladas à liderança do
sindicato da categoria ou vinculadas a movimentos de caráter não oficial de representação dos
trabalhadores, a exemplo do Movimento de União dos Ferroviários (MUF), os pequenos
grupos esporádicos e as ações individuais. Indagou como tais mecanismos de reivindicação
repercutiram no cotidiano do bairro, no que diz respeito às relações de vizinhança, às
condições de existência e aos modos de vida existentes dos sujeitos no bairro. Além disso,
promoveu-se a análise dos impactos cotidianos nas vivências locais do bairro Horto e nas
mobilizações reivindicatórias dos ferroviários da RFFSA, num contexto de reorientação de
perspectivas técnicas e organizacionais do trabalho aos moldes do processo de desestatização
da malha ferroviária iniciado nos anos de 1990.
Partindo das questões propiciadas pelo tempo presente, em suas demandas e
vicissitudes, a história exercita novos questionamentos às interpretações de fatos, eventos e
situações do passado. A dinâmica das sociedades atuais evoca uma multiplicidade de
fenômenos concernentes a permanências e a transformações profundas na realidade social,
lentas ou abruptas, e que resultam em processos cada vez mais complexos aos olhos do
pesquisador. A presente realidade vivida pelos ferroviários em Belo Horizonte instiga o
retorno a contextos passados, no intuito de se interpelar os processos sócio-históricos
responsáveis pela produção e pela reprodução de experiências que imprimiram a marcação de
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um tempo em relação à história destes sujeitos. Coube a esta dissertação reconstruir parte
desta história, lançando mão das relações dialéticas que abarcam as dimensões materiais e
morais da vida social, com o fim de compreender até que ponto e com quais recursos os
sujeitos modificam ou cristalizam seus modos de vida.
Na condução deste pressuposto é possível afirmar que uma parcela significativa dos
trabalhadores da RFFSA edificou uma gama de estratégias individuais e coletivas dentro e
fora dos seus locais de trabalho, cujo escopo era o alcance de uma realidade pautada em
melhores condições de vida e trabalho. Desta maneira, procurou-se realizar uma pesquisa que
resgatasse fragmentos desta história-memória sobre trilhos. A história dos ferroviários em
Belo Horizonte, especialmente os trabalhadores dos setores de manutenção e operação da
empresa, tangencia e muitas vezes se confunde com a história do bairro Horto Florestal, haja
vista que boa parte dos sujeitos ferroviários com funções nas oficinas fixadas no bairro viveu
e ainda vive na localidade.
Elegeu-se como marcos espaciais da pesquisa o bairro Horto Florestal e as oficinas da
Rede Ferroviária Federal (RFFSA) localizadas em suas proximidades. A escolha dos espaços
justifica-se pela articulação territorial e social efetiva nestes dois lugares, uma vez que os
trabalhadores e suas famílias se apropriaram, circularam e construíram relações de vizinhança
na localidade. Com respeito ao marco temporal pondera-se que o espaço cronológico
envolvido na temática deste trabalho se estabeleceu segundo as operações subjetivas e
objetivas dos trabalhadores. As narrativas perpassaram por questões centrais aos objetivos do
trabalho de forma aleatória, abarcando fatos, contextos e situações provenientes dos anos de
1960 até 1990, o que levou a pesquisa a privilegiar a multiplicidade dos tempos envolvidos na
memória dos sujeitos, ao invés da preocupação puramente linear de suas histórias e trajetórias.
As falas recobraram principalmente ao início dos anos 1960, momento no qual, de acordo
com os narradores, a consolidação da RFFSA promoveu a concentração de uma grande
quantidade de pessoas para o bairro em busca de emprego. Tal fato abarcou profundas
transformações no ambiente de trabalho e nas relações de vizinhança da localidade. As
narrativas focaram muita atenção para as décadas de 1970 e 1980, período marcado nas
lembranças dos trabalhadores, em função das mudanças nas condições de trabalho, das
mobilizações mais efetivas nas oficinas.
A partir de 1970, a oficina de vagões e a oficinas de locomotivas foram administradas
por Superintendências Regionais (SR) diferentes: a oficina de vagões, controlada pela SR-2 e
a oficina de locomotivas, administrada pela SR-3. Tal período é considerado por inúmeros
ferroviários como um momento crucial de mudanças nas relações dentro da empresa e na
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conjuntura das condições de vida e trabalho. O bairro Horto passou por um processo de
transformações estruturais e em sua dinâmica social até os finais da década, em função da
transferência da responsabilidade da RFFSA sobre o bairro para a prefeitura de Belo
Horizonte. Isso contribuiu para a existência de novas experiências com relação à busca pela
obtenção de equipamentos urbanos e melhores condições de vida.
Os anos de 1990 foram abordados de maneira a se reforçar o contexto de consolidação
do processo de desmonte do modal ferroviário nacional. A RFFSA foi incluída no Plano
Nacional de Desestatização (PND), iniciado em 1992 e finalizado em 1996, quando empresas
privadas assinaram contratos de concessão, assegurando em seu favor os serviços de
transporte de carga por trinta anos com opção de renovação. A tendência às novas orientações
técnicas e econômicas da RFFSA provocou, de acordo com os narradores, mudanças nas
relações de vizinhança e nas formas de organização coletiva ferroviária. Segundo as falas, isto
se deveu à saída de trabalhadores experientes da empresa e do Horto Florestal, como também
à chegada de outros moradores e trabalhadores, provenientes da ampliação dos limites
territoriais do bairro e das mudanças trazidas pelas concessionárias no ambiente de trabalho.
As situações e eventos experenciados pelos ferroviários – sejam eles determinados
pelas diretrizes do capital, sejam eles fruto da dinâmica do próprio grupo em relação aos
parâmetros estruturais – contribuíram para a existência de sentimentos de pertencimento e de
identificação dos trabalhadores com o espaço de moradia e com o grupo de trabalho nas
oficinas, fortalecendo a unidade cultural do grupo. De acordo com as narrativas quanto às
experiências ocorridas no bairro e na fábrica é possível observar que as relações sociais
estabelecidas na vizinhança e no ambiente de trabalho fortaleceram os laços entre os
trabalhadores-moradores e possibilitaram a emergência de formas de organizações
reivindicatórias em favor de melhores condições de vida e de trabalho.
Apesar das disparidades e dos conflitos de condutas e princípios entre os trabalhadores
da RFFSA, a intensidade de suas mobilizações em Belo Horizonte no período estudado reflete
a contextura e a complexidade da análise a respeito das formas de organização e manifestação
dos ferroviários na capital mineira. Em contextos peculiares perturbados por uma ditadura
militar-civil, que procurou alijar os direitos políticos e civis dos trabalhadores, e
posteriormente em um período de orientação político-econômica sob o prisma neoliberal,
culminando com a desintegração do sistema ferroviário nacional, os ferroviários em Belo
Horizonte arquitetaram uma série de estratégias mobilizatórias individuais e coletivas. Estes
sujeitos exprimiram nas paralisações, sabotagens, boicotes e produções culturais a não
correspondência de interesses com os vigentes padrões políticos, econômicos e sociais de
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cada momento histórico vivido, deixando vestígios para compreensão do contexto local e
global estudado pela presente pesquisa.
A motivação para iniciar os estudos sobre uma história-memória dos ferroviários em
Belo Horizonte surgiu entre os anos de 2007 e 2008, quando o presente autor recebeu uma
bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq, no projeto intitulado Memória sobre os trilhos:
História de ferroviários em Minas Gerais (1957-1998). O trabalho teve a coordenação da
professora doutora Magda Maria Bello de Almeida Neves e a orientação das professoras
doutoras Lucília de Almeida Neves Delgado e Andréa Casa Nova Maia. Em 2008 decidiu-se
tratar de um momento específico da história ferroviária em Belo Horizonte em um trabalho de
monografia. A pesquisa intitulada História sobre os trilhos: memória de ferroviários em Belo
Horizonte - Rede Ferroviária Federal S.A (1976-1996) tratou das principais formas de
organização e manifestação dos ferroviários, desde o surgimento da Superintendência
Regional (SR-2) na capital mineira nos anos setenta até 1990, quando foi consolidado o
processo de desestatização ferroviária, trazendo impactos significativos ao cotidiano do
trabalho e às formas de mobilização da categoria.
No decorrer do trabalho monográfico percebeu-se, após entrevistas com ferroviários e
em conversas informais com seus parentes e demais moradores dos arredores do Horto
Florestal, que as principais estratégias de organização e manifestação relatadas pelos
narradores tinham uma forte relação com o bairro. Conjeturou-se, segundo as informações
obtidas com visitas ao bairro com entrevistas, que boa parte dos trabalhadores vinculados a
estratégias de organização e manifestação na RFFSA - tanto formais, quanto em grupos fora
do controle de qualquer canal de representação oficial da categoria -, residiam no bairro.
Desta forma, considerou-se importante continuar os estudos sobre os ferroviários da RFFSA,
focando especialmente a temática do bairro e em que medida as experiências no interior deste
espaço contribuíram e receberam influências das organizações mobilizatórias constituídas
pelos trabalhadores.
A abordagem calcada no cotidiano de trabalhadores residentes em um bairro
efetivamente vinculado ao lugar de labor se faz importante no sentido de se possibilitar o
resgate de memórias locais singulares. Eventos, situações e processos são fornecidos aos
olhos do pesquisador de forma inovadora, sob o olhar de quem protagonizou a existência
daquele contexto. Tais registros dificilmente se encontram em documentos oficiais ou mesmo
na bibliografia a respeito do objeto selecionado. Além disso, as informações recolhidas sobre
o cotidiano do trabalho e das vivências ocorridas no Horto abrem o leque sobre a realidade do
grupo estudado, no sentido de revelar novos parâmetros sobre o mundo do trabalho e sobre as
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formas de reivindicação da classe trabalhadora. Os trabalhadores das oficinas da RFFSA
construíram e reproduziram valores, atitudes e representações, segundo sua forma de
significar a realidade na qual viviam e deste modo, podem-se cotejar as experiências
singulares dos sujeitos com os processos gerais que influenciavam seus modos de vida.
O objeto de estudo da presente pesquisa também pode ser justificado pelo caráter
dialético e transformador que as releituras do presente sobre o passado operam na sociedade,
cujo esteio se assenta na proeminência de vozes anteriormente latentes em meio ao
desenvolvimento da produção historiográfica da classe trabalhadora. Apenas uma pequena
parcela da bibliografia analisada tratou das experiências dos ferroviários de forma mais
particularizada. Apesar de a categoria em Belo Horizonte ter sido abordada em determinadas
situações, percebe-se a maneira incipiente como tais análises foram realizadas. Os
trabalhadores da RFFSA aparecem como parte complementar de mobilizações junto a outras
categorias contra a realidade política e econômica vigente, ou como sujeitos de memória e
lembranças. Entretanto, sujeitos de memória lembram e ressignificam suas histórias segundo
as experiências concretas vividas em múltiplos tempos. Abrir espaço a narrativas e a fontes
diversas produzidas pelos ferroviários possibilita maior compreensão sobre contextos
históricos já descritos e interpretados: são pontos de vista que ora corroboram ora contradizem
os registros oficiais.
Um projeto de pesquisa que pretenda estudar a história dos ferroviários em Belo
Horizonte por meio da relação bairro-fábrica possui relevância analítica, no que concerne à
busca de pontos de interseção entre as relações interpessoais construídas no espaço de
moradia e o mundo do trabalho. A procura do entendimento sobre a vida cotidiana no Horto e
nas oficinas levantou fatores determinantes às atividades dos sujeitos, o que ampliou o
conhecimento histórico e sociológico do objeto de estudo ao possibilitar uma história da
humanidade mais perturbadora, conflituosa, dialética e menos determinista. (SAMUEL,
1991). As experiências dos trabalhadores no bairro dialogam com as vivências na fábrica e
engendram um universo de sentidos e atitudes que se encontram e se assemelham diante as
situações ocorridas no coletivo. A intrínseca proximidade física e social entre o bairro e as
oficinas permitiu a compreensão de como se elaboraram e se acederam sentimentos de
pertença dos trabalhadores com o espaço de moradia e com a função exercida na empresa.
Outro ponto fundamental é compreender o Horto Florestal enquanto espaço de maior atenção
para a análise do objeto de estudo, pois o bairro é tradicionalmente conhecido de espaço dos
ferroviários e as narrativas dos trabalhadores refletem a complexa amplitude da formação
deste lugar sócio-espacial. A história do bairro é coerente com o processo de elaboração dos
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modos de vida destes trabalhadores-moradores: assim, foram priorizados os sujeitos, que sob
a influência do espaço do trabalho e do espaço de moradia formularam experiências
suficientes à formulação de uma cultura ferroviária em Belo Horizonte.
A importância desta pesquisa se constitui, portanto, na possibilidade de se abordar a
confluência entre práticas e representações específicas de um grupo social e suas
mobilizações individuais e coletivas. Pode-se ampliar o debate a respeito das implicações das
relações de vizinhança em espaços urbanos tradicionais na dinâmica das mobilizações sociais.
Os ferroviários não serão analisados a priori em função do espaço em que vivem, mas através
das experiências edificadas neste espaço e nos locais de trabalho, as quais imprimiram
diferentes instrumentos e estratégias de reivindicação e interpelação à realidade vigente.
A hipótese sugerida pela presente dissertação é de que houve uma relação concreta
entre as vivências existentes no bairro Horto e os mecanismos reivindicatórios promovidos
nas oficinas da RFFSA. Pressupõe-se que as vivências experimentadas no bairro envolveram
estratégias de elaboração e reprodução de múltiplas normas, valores, costumes e ações em
comum, através dos quais se efetivou a formação de laços sociais e formas de identificação
entre os sujeitos em questão. Estas propriedades indicam a existência de modos de vida
peculiares entre os ferroviários, cuja unidade denota a existência de uma cultura entre os
trabalhadores. A unidade, por sua vez, expressa-se na diversidade de orientações e pontos de
vista e na existência de interesses comuns, conduzindo mobilizações coletivas formais e não
institucionalizadas. O que se conjetura é a possibilidade de as formas de organização e
manifestação na RFFSA, em especial as de caráter não institucionalizado, estarem
diretamente ligadas às experiências no bairro. Acredita-se que as relações de vizinhança
ocorridas no bairro Horto Florestal, fortalecidas por rituais, eventos, pontos de encontro,
dentre outros, foram fundamentais para a edificação de ações individuais e coletivas de
reivindicação às condições de vida e de trabalho.

1.1. Procedimentos metodológicos

1.1.1. A memória como fonte do conhecimento histórico-social
“[...] como a gente fala: são as histórias individuais que tecem a rede da história
coletiva, né?”. (Depoimento Verbal)1.

1

Depoimento de Maria de Lurdes Lopes Magalhães concedido em 14/06/2010.
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Para o estudo das experiências de ferroviários em Belo Horizonte, levando em conta as
mútuas influências entre as relações no bairro Horto Florestal e as mobilizações por melhores
condições de trabalho e vida, é necessário recobrar o tema da memória. As narrativas foram o
sustentáculo da presente pesquisa, haja vista a percepção de que por meio das falas os sujeitos
imprimem uma prática social comum à condição humana: dar sentido ao mundo. A função de
significar operada pelos trabalhadores se dá a partir de suas experiências cotidianas, calcadas
nas determinações políticas e econômicas e em suas leituras dos contextos em questão.
Há algumas décadas as ciências humanas, em especial a história e as ciências sociais,
têm dado maior atenção a temas, métodos e objetos diferenciados. Houve uma renovação
efetiva no campo de debate em questões como o imaginário, representação e cultura,
tangenciando a utilização de novas fontes e formas de interpretação das mesmas,
sobremaneira com questionamentos quanto ao significado das escolhas dos objetos e quanto à
neutralidade do pesquisador. A observação e a compreensão das motivações, valores,
impressões, representações e atitudes dos sujeitos abriram espaço para utilização de uma
variedade de testemunhos documentais para uma discussão mais holística das relações
histórico-sociais. Urge-se então que o estudo do objeto esteja fundamentado em tipos
diversificados de fontes, dentre documentos oficiais e evidências materiais e imateriais de
situações, fatos e processos históricos. Sugere-se com isto, o encontro de visões, imagens e
percepções das pessoas sobre a realidade. Seguindo a temática das vivências dos sujeitos sob
a orientação da valorização de diversos tipos de testemunhos, Raphael Samuel (1991) defende
trabalhos cujo intento é tornar a história humana mais perturbadora, levando em conta a
variabilidade das experiências humanas. Afirma que a dor, os medos, as injúrias e os conflitos
dos indivíduos e dos grupos são resgatados do passado e possibilitam a visão da sociedade em
seu conjunto, distinguindo-se, contudo, suas diferentes dimensões.
Maria Paula Araújo e Tânia Maria Fernandes (2006) apontam avanços da pesquisa
oral na historiografia contemporânea do século XX, no sentido de valorizar as experiências de
narrativas pouco mencionadas em documentações oficiais. Para as autoras, após os anos de
1960 a historiografia passou a valorizar as vivências e a subjetividade dos sujeitos. O
cotidiano e as trajetórias dos grupos ampliam os temas da vida social e sugerem a importância
de se trabalhar com a noção de trajetórias de vida em seu campo social e as relações
estabelecidas em seu percurso.

Sujeitos concretos, homens de carne e osso, com motivações às vezes contraditórias,
em relação com outros sujeitos concretos, tecendo relações de sociabilidade, de
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aliança ou oposição, construindo trajetórias de vida nas quais a história de um grupo,
de uma classe ou de uma nação poderia ser lida através de múltiplas histórias de
vida. (ARAÚJO; FERNANDES, 2006, p. 22).

Edward Palmer Thompson (1992) debate com a história tradicional ao sinalizar a
pesquisa oral como campo compatível aos padrões acadêmicos e descreve as formas de
desenvolvimento deste método. Segundo o autor, a história sobrevive como atividade social
importante devido ao sentido que expressa sobre o presente e sobre as pessoas. Os sujeitos,
segundo Edward Palmer Thompson (1992), sempre tem algo a dizer, em especial os
anônimos, que apresentam uma história múltipla e peculiar de trabalho, de relações familiares
e de relações sociais diversas. Afirma que tratar como objeto de estudo as experiências
pessoais e as diferentes opiniões sobre realidade, juntamente com a influência da localidade e
suas propriedades, permite ampliar o conhecimento de histórias locais e as tornam mais
provocantes.
De acordo com Emília Costa (1990) a historiografia a partir dos anos de 1980
abandonou as abordagens tradicionais e centralizou as atenções para os sujeitos, os quais não
somente respondiam às mudanças, mas também as definiam. Discutindo questões a respeito
do desenvolvimento do viés empírico e interpretativo, a autora levanta a importância dada
pela investigação histórica aos sentimentos, percepções e impressões e a crítica ao ponto de
vista que determina os comportamentos aos fatores estruturais, como o desenvolvimento
econômico, a acumulação de capital, a tecnologia, os sistemas políticos e a composição da
força de trabalho. Na opinião de Emília Costa (1990), estes estudos buscam as percepções
subjetivas, os vínculos entre práticas e discursos e as experiências nos locais de trabalho e de
moradia: “[...] a nova geração de historiadores prefere examinar a maneira pela qual a ação
dos trabalhadores força a mudança econômica e política.” (COSTA, 1990, p. 6).
Martin Bauer e Sandra Jouchelovitch (2002) apontam que nas ciências sociais
empíricas pressupõe-se a vida social não por um atributo natural em si mesma, mas construída
no cotidiano, por isso deve-se buscar a compreensão de crenças, atitudes, valores e
motivações sobre o comportamento dos indivíduos em contextos sociais peculiares. As
narrativas dos sujeitos pesquisados sobre a vida social levam à compreensão de como as
pessoas agem e interpretam a própria realidade ao compartilharem experiências em contextos
peculiares. Neste toar, as falas dos entrevistados trazem fragmentos intrínsecos ao
funcionamento do grupo no qual fazem parte e é através das entrevistas que as narrativas
expressam melhor este emaranhado de significados. Os homens são seres histórico-sociais e
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suas ações se desdobram em práticas materiais e simbólicas nas relações com a natureza e
com outros homens, o importante é dar conta das atitudes e das representações coletivas
cotidianas, tendo em vista que os fenômenos humanos são interpretados segundo o contexto
no qual os narradores estão inseridos.
A memória é tratada aqui como um tipo de fonte essencial ao entendimento de
fenômenos histórico-sociais, pois fornece olhares e percepções de pessoas e de grupos que
podem confrontar e/ou confirmar abordagens sobre determinados fenômenos. A memória,
materializada no testemunho oral, fornece vestígios que resgatam parte das vivências de
trabalhadores e explicitam sua importância nas dinâmicas da classe trabalhadora. O dia-a-dia
dos sujeitos e de seus grupos de convivência, cujo fulcro se dá nas experiências materiais e
simbólicas, formula repertórios de ações e representações responsáveis pela heterogeneidade
cultural entre os ferroviários. Construindo e reproduzindo a história, as pessoas lembram,
rememoram, inventam e ressignificam um tempo que passou.
Para Maurice Halbwachs (1990) a memória é um fenômeno social para além do plano
individual e cujo papel opera a coesão social. Os registros da memória fazem parte um
processo de transformação, em que as lembranças se expressam principalmente segundo
mudanças do meio social. O autor pondera que as memórias particulares sempre se remetem
aos grupos sociais de convívio dos sujeitos e é por meio das interações com as pessoas e com
as instituições que se constroem as lembranças. As rememorações estão mergulhadas nas
memórias dos grupos que cercam os sujeitos, uma vez que ao relembrar os indivíduos usam
convenções sociais como suportes das lembranças. A fim de que a memória se torne coletiva
e as lembranças façam sentido é preciso estabelecer traços coletivos.
A memória coletiva para Maurice Halbwachs (1990) é uma corrente de pensamento
com a qual se apreende um passado ainda vivo na consciência do grupo e sugere sentimentos
de pertencimento sobre um passado comum, possibilitando o compartilhamento de memórias.
Enquanto fenômeno socializador e mantenedor da coesão social a memória coletiva se
desenvolve no tempo e no espaço, onde as consciências buscam encontrar suas lembranças.
Embora as lembranças sejam construções que perpassem pelo sujeito, são as convenções
coletivas, solidificadas pelas memórias dos outros, os suportes para rememoração das
informações. A memória não é ponto de partida, mas é adquirida à medida que o indivíduo se
apropria das representações coletivas na interação com os outros.
Maurice Halbwachs (1990) afirma que as memórias são incompletas devido às
múltiplas experiências vividas pelos indivíduos, estes também em processo de plena
transformação. A personalidade se dá em contextos de interações no presente e indica que as
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pessoas constroem suas lembranças, levando em consideração o outro. Pelo fato das
memórias não serem reconstruções idênticas do passado, o presente representa uma
interferência direta nas recordações e nos esquecimentos da memória. Além disso, de acordo
com o autor, a construção de representações e símbolos e as trocas interindividuais em
situações de experiências dentro do grupo indicam que a linguagem é o instrumento
socializador da memória por aproximar coletivamente vivências de lembranças e
experiências.
Michel Pollack (1989) discute a relação entre a memória individual e a memória
coletiva e se atém a processos e atores que intervém na formação e na constituição da
memória. Pontua que a memória é uma operação coletiva de interpretação sobre o passado e
com a qual se procura evitar o esquecimento, reforçando sentimentos de pertencimento.
Ressalta que Halbwachs não tratou os elementos de dominação e violência simbólica
existentes na memória coletiva, mas somente acentuou as funções positivas da memória,
reforçadas por uma adesão afetiva. Com o viés crítico, Michel Pollack (1989) aborda a
importância dos processos e dos atores na constituição das memórias. Em seu
posicionamento, o passado deixa de ser buscado em contextos pré-determinados para ser
produzido pelos sujeitos envolvidos nas situações, numa abordagem sintonizada com grupos
pouco referenciados na memória oficial.
As memórias subterrâneas de culturas dominadas (POLLACK, 1989), afloram
rememorações que estão permanentemente vivas e conformam o caráter conflituoso da
memória, pois as lembranças se estabelecem em situações de ressentimentos acumulados no
tempo e sofrimentos que não puderam ser externalizados. Quando as memórias subterrâneas
invadem o espaço público uma série de reivindicações se engendram, criando um campo de
disputas por espaço das memórias: “Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias
subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente
previsíveis se acoplam a esta disputa da memória.” (POLLACK, 1989, p. 5). Partindo de tal
pressuposto, as pessoas são às vezes proibidas de relatar suas experiências, criando silêncios e
não ditos, em função da separação entre a memória de grupos específicos e a memória
coletiva organizada em imagens impostas pelo Estado e pela sociedade.
Deste modo, o Michel Pollack (1989) critica a relação entre o silêncio sobre o passado
e o esquecimento das lembranças, haja vista os sinais de resistência da sociedade civil aos
discursos oficiais. Levanta a idéia de que as lembranças permanecem vivas, restringindo-se a
transmissões nas redes familiares e de amizades, onde as pessoas procuram relembrar e narrar
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suas experiências para não caírem no esquecimento. Afirma que as lembranças estão
diretamente entremeadas no tempo presente e condicionadas à organização coletiva da vida
social, mesmo com o silêncio das memórias dos de “baixo”, uma vez que existe nele uma
recusa em deixar as próprias experiências se integrarem à memória coletiva e em seu papel de
enquadramento das rememorações.
Pierre Nora discute a memória como objeto da história, ressaltando que em processos
de mudanças rápidas geram-se incertezas sobre o futuro e sobre o próprio presente e este fato
pode levar qualquer vestígio ao posto de ser memorável: “existem lugares de memória, por
não haver mais meios de memória.” (NORA, 1993). A memória é arrancada do plano do
vivido sob a força da história, suas experiências são concretas e múltiplas, porque é um
fenômeno atual e vivido pelas sociedades. A história é uma reconstrução incompleta do que
não existe mais; uma operação sob a qual se exige análise e discurso crítico, deslegitimando o
passado vivido e construindo lugares para ancorar a memória. Para o autor, os lugares de
memória expõem a inexistência de uma memória espontânea, o que explica a necessidade da
construção de arquivos, rituais, celebrações e documentos diversos. As reivindicações de
minorias por suas memórias refletem a influências destes lugares, no sentido de serem
símbolos que as escoram, mas que seriam inúteis se suas lembranças fossem vividas. De
acordo com Pierre Nora (1993), tudo que é chamado de memória na verdade faz parte da
história; a história é uma memória arquivística, um conjunto de suportes exteriores e de
referências de uma existência que só vive por meio delas. Os lugares de memória devem
pertencer a dimensões materiais, funcionais e simbólicas, além de necessariamente participar
de rituais e representações, com o objetivo de evitar o trabalho de esquecimento.
Lucília Delgado (2006) propôs como objeto de estudo uma relação entre memória e
história ao debruçar-se na discussão da metodologia da história oral e sua importância para o
conhecimento ampliado da memória. Segundo a autora, a memória é uma construção social
sobre o passado realizada no presente, sendo as representações coletivas sobre o tempo
condicionadas a processos históricos e a interpretações sobre os mesmos em suas
peculiaridades vivenciadas. Segundo Lucília Delgado (2006), as variáveis da memória, sejam
elas individuais, coletivas ou temporais, dialogam entre si e revelam lembranças que podem
ser ou não reveladas. Os sujeitos expressam significados sobre acontecimentos de acordo com
os contextos e tempos nos quais se inserem e participam e apesar de os fatos serem imutáveis,
o tempo modifica concretamente os significados à medida que a produção das experiências
coletivas reconstrói o passado com vistas no presente,

22

Em outras palavras, se o tempo confere singularidade a cada experiência concreta da
vida humana, também a define como vivência da pluralidade, já que, em cada
movimento da história, entrecruzam-se tempos múltiplos, que, acoplados à
experiência singular /espacial, lhe conferem originalidade e substância.
(DELGADO, 2006, p.33).

Considerando as singularidades das experiências da história da humanidade na
constituição das marcas de um tempo, a autora denota que é possível à memória resgatar
fragmentos do passado, com o fim de possibilitar ao ser humano não se esquecer de vivências
individuais e coletivas. A memória é uma representação do passado, cujos significados não
existem somente pelo ato de recordar, mas por via das narrativas; ela integra as experiências
do passado ao cotidiano presente, dando-lhe significado. Para Lucília Delgado (2006), o
sentido que a memória fornece ao cotidiano solidifica a constituição de identidades e de
consciências individuais e coletivas, uma vez que provoca o reconhecimento do indivíduo
com os grupos, tais quais a nação, a família, ou comunidade. Na concepção de Lucília
Delgado as narrativas são fontes de conhecimento histórico; uma arte de contar tradutora dos
registros da memória; transmissoras de vivências individuais; instrumentos de preservação e
transmissão das heranças identitárias e das tradições; registros da memória e da consciência
da memória no tempo.
Ecléa Bosi (1994) tem como escopo desvelar a dimensão diferenciada do trabalho da
memória na velhice ao estabelecer uma discussão sobre a importância social da memória na
transmissão de experiências nas sociedades humanas. Corrobora com as idéias de Halbwachs
a respeito da natureza da memória, concernentes à ênfase do grupo e de suas convenções
sociais enquanto suporte das rememorações. A autora aponta as pessoas não como
testemunhas únicas de suas recordações, uma vez que apelam constantemente ao outro para
confirmar os próprios pontos de vista. As lembranças se constituem nas conversas com os
outros, mesmo quando ocorrem fatos sem repercussão coletiva, mas que se fortaleceram
somente na dimensão subjetiva.
De acordo com Ecléa Bosi (1994), as memórias, e sobremaneira as memórias de
trabalhadores, são oprimidas devido à ação da história oficial em exaltar os feitos dos
vencedores e reduzir a tradição dos vencidos de forma geral. Ao defender a questão da velhice
como um problema de classes na sociedade capitalista, a autora sinaliza a memória como uma
construção social do tempo no tempo, a qual permite a recuperação de histórias, tradições,
fatos e pessoas já ausentes ou que se perderam. Tal fenômeno só é possível no trabalho em
conjunto, em que se liga a memória do indivíduo a do grupo através de esquemas coerentes de
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narração e interpretação dos fatos. A memória, segundo Ecléa Bosi (1994), não anula nem
reconstrói o tempo, mas evoca o apelo dos vivos; sua função, deste modo, expressa-se no
conhecimento do passado que se organiza e se ordena no tempo, sendo ele fonte do presente.
O passado é trabalhado de forma qualitativa pelos narradores através do instrumento
socializador da memória: a linguagem. Ecléa Bosi (1994) afirma que na memória política os
sujeitos se tornam narradores e juízes, devido suas interferências nas formas de se evocar o
passado. Aponta que o primeiro passo para a abordagem de situações e acontecimentos
políticos é sua localização de classe e de profissão. O trabalho, além de ação é também o lugar
da ação, onde as pessoas lembram e revelam dimensões materiais e simbólicas. A recordação
do trabalho na velhice se torna mais do que um sinal de nostalgia ou do ato de lembrar: é a
transmissão dos segredos do ofício, a arte de ensinar e aconselhar:

É o momento de desempenhar a alta função da lembrança. Não porque a sensações
enfraquecem, mas porque o interesse se desloca, as reflexões seguem outra linha e
dobram sobre a quintessência do vivido. Cresce a nitidez e o número das imagens de
outrora e esta faculdade de relembrar exige um espírito desperto, a capacidade de
não confundir a vida atual com que passou, de reconhecer as lembranças e opô-las às
imagens de agora. (BOSI, 1994, p. 81).

Andréa Maia e Rogério Arruda (2003) discutem sobre a memória dos ferroviários da
cidade de Pedro Leopoldo, no sentido de que o narrador faz a cultura e a história acontecerem
em suas memórias. As narrativas representam um conjunto de fragmentos acerca das
formações históricas, políticas e sociais do povo e da cultura. O narrador, enquanto parte de
trama, contando com a experiência social do trabalho, constrói e apresenta outros personagens
envolvidos na história, demonstrando seu pertencimento ao grupo, mesmo quando não está
formalmente ligado a ele. Para os autores, tem-se aí uma identidade criada na alteridade, a
qual se insere no discurso e nos lugares históricos e institucionais específicos. As narrativas
buscam abordar experiências, cujos discursos são desprovidos de preocupação cientifica; um
saber subjetivo segundo fragmentos expressados sobre a realidade vivida. Sob um
conhecimento oscilante entre ruptura e permanência, a memória promove cruzamentos entre o
individual e o coletivo, fazendo com que as crônicas apareçam no ato de rememorar. Para
Andréa Maia e Rogério Arruda (2003) as memórias suscitam reflexões sobre a história do
trabalho e a memória da cidade, possibilitando a criação de dois universos, o da cultura do
trabalho e o da inserção social dos ferroviários na comunidade.
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Deve-se considerar a memória como um conjunto de significados e interpretações
produzidos pelos ferroviários a respeito de fatos e situações que articulam contextos históricos
do presente e do passado. O ato de relembrar destes sujeitos indica uma operação coletiva
ligada à reconstrução de parte de experiências passadas, no intuito de evitar o esquecimento e
a perda de referências individuais e coletivas frente às dinâmicas do tempo presente. O resgate
de fragmentos do passado denota um conjunto de elaborações subjetivas sobre a realidade
material e simbólica constituída ao longo do tempo pelo grupo, segundo seus anseios e
interesses. Aqui se orienta a noção dialética e de classe da memória. As lembranças estão
vivas nas mentes dos trabalhadores, sendo contadas e recontadas no âmbito interno com o fim
de se evitar o ocaso das vivências, além de organizarem tradições e histórias contrapostas a
outros grupos, cujas memórias monopolizaram o imaginário e a mentalidade coletiva. Os
relatos mnemônicos realizados pelos ferroviários se expõem claramente em resistência a
padrões de imposição de outras memórias dominantes, através de reatualizações do passado
experenciado.
As narrativas dos ferroviários trouxeram à tona a responsabilidade da oralidade na
transmissão de experiências elaboradas num tempo e suas relações com o cotidiano do
presente. As falas dos trabalhadores propuseram um diálogo às vezes conflituoso entre tempos
e condições dos sujeitos - passado, presente, pressupostos individuais e coletivos – e
conservaram informações fornecedoras de sentido ao dia-a-dia dos mesmos no período
narrado. É segundo o lugar social de onde falou o trabalhador e o tempo no qual a narrativa
foi realizada que se reelabora os significados de acontecimentos. Para tanto, as lembranças se
fundamentaram em fragmentos mnemônicos articulados entre múltiplos tempos e espaços,
sendo a memória, portanto, mais que o simples ato de recordar: ela é uma elaboração sobre o
passado contextualizada a favor do tempo e do contexto narrativo presente.
As falas refletiram um compartilhamento de ações, valores, normas e significados,
haja vista a relativa coesão entre os discursos sobre as vivências no trabalho e na vizinhança.
Revelaram-se intrinsecamente sentimentos de pertencimento e de identificação entre os
ferroviários, quando das rememorações de referem a si mesmos como a família ferroviária, a
família do Horto e o ser ferroviário, diferenciando-se de outras categorias e do restante da
sociedade por atributos peculiares às suas relações e às formas de interpretar a realidade. As
descrições e os julgamentos referentes aos acontecimentos remotos criam referências com
relação aos fatos passados e continuam vivos nas mentes dos sujeitos, refletindo-se
diretamente nas condições de vida atuais de cada um: são falas sobre perdas, triunfos e
desastres (MAIA, 2002b), ordinários das vivências dos sujeitos.
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É importante observar que os enfoques dados pelos ferroviários em suas falas refletem
na forma como os mesmos lidam com determinadas situações e os sentidos atribuídos por eles
aos acontecimentos ocorridos em suas histórias individuais e coletivas. Constata-se que as
rememorações dos trabalhadores, cuja expressão se faz de forma nostálgica, resultam da
idealização destes sujeitos sobre o passado de um mundo em decadência. A multiplicidade de
tempos envolvidos em suas lembranças traz à tona um contexto que proporcionou aos
mesmos se constituírem como sujeitos e de produzirem experiências fundamentais à
existência de sua cultura. As narrativas expõem pontos de vista, valores e motivações
ordinários ao universo dos trabalhadores, que se reatualizaram em contraposição às novas
orientações político-sociais responsáveis por colocar em causa a existência do tempo
recordado e ressignificado pelos narradores.
Outro ponto importante a respeito da memória é a discussão que acede o tema das
trajetórias de vida. Pode-se apreender que ao rememorar dá-se sentido tanto à história
coletiva, quanto à própria trajetória individual do sujeito da narrativa. Não obstante o
desinteresse em se aprofundar no resgate das histórias de vida dos trabalhadores, tem-se aqui
a valorização das trajetórias individuais dos narradores, considerando-as como elementos
essenciais à compreensão do funcionamento das realidades coletivas. Segundo Pierre
Bourdieu, a história de vida é uma noção ligada ao senso comum que pressupõe a vida como
um conjunto de acontecimentos de uma existência individual. A vida parece uma caminhada
linear composta por etapas sucessivas, ou seja, um conjunto coerente e orientado
compreendido como intenção objetiva e subjetiva de um projeto original, com ordem
cronológica e lógica em relação a origens e à razão de ser. (BOURDIEU, 1996). Segundo o
autor, reconstruir trajetórias e histórias de vida implica construções artificiais organizadas e
sequenciadas de acontecimentos e processos, gerando uma ilusão retórica2 aceita pelo
pesquisador. Este conjunto orientado da realidade social é questionado pelo autor, em função
de sua análise descontínua e aleatória sobre a vida.
Juliana Jayme (2001) discute em favor das trajetórias de vida, enquanto sua
importância de situar os narradores como individualidades que falam de contextos de relações
diferenciadas, o que demonstra a possibilidade das identidades serem sedimentadas segundo o
contexto de construção. Na opinião da autora, as trajetórias são um caminho, um percurso de
2

Para Pierre Bourdieu (1996) a ilusão retórica é proveniente de construções de histórias de vida como narrativas
coerentes, compostas de uma sequência de eventos significativos. Para mais informações ler BOURDIEU,
Pierre. Por uma ciência das obras. In: Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996, p.
53-86.
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fatos com significados especiais para quem os narra. Ao invés de uma ilusão retórica, como
queria Pierre Bourdieu (1996), a autora define as trajetórias como construções de sentido
expressas pelos sujeitos no deslocamento de seu caminho e na forma de contar os
acontecimentos. No toar destes pressupostos evidenciam-se, para fins desta pesquisa, as
trajetórias como construções individuais de processos e fatos reais realizadas de acordo com o
contexto vivido. Os ferroviários narraram fatos em comum, selecionando situações
significativas aos seus interesses e dando coerência à realidade contada, o que justifica sua
existência dentro do grupo. Ao expor sua trajetória cada sujeito se realiza enquanto uma
individualidade que compõe um contexto universal e isso exprime como a ordenação e a
organização dos eventos no percurso de cada narrador é atribuída de sentido.
Recuperar experiências de grupos ou sociedades com parcos registros na memória
oficial e especialmente por meio de narrativas das próprias testemunhas expõe a importância
da valorização das trajetórias de vida e da memória como fontes para o conhecimento
histórico-social e sua contribuição para mostrar as ações individuais e coletivas em processos
(re) construídos por sujeitos. A oralidade faz emergir diferentes olhares sobre o passado, visto
como uma experiência concreta passível de ser recontada e reinterpretada segundo os pontos
de vista e interesse do tempo presente. Percebe-se através das falas uma maior variedade de
atitudes e interpretações humanas, fenômeno que subsidia o pesquisador na possibilidade de
examinar um maior número de vestígios em suas diversas temporalidades: “Narrativas,
sujeitos, memórias, histórias e identidades. É a humanidade em movimento. São olhares que
permeiam tempos heterogêneos. É a história em construção. São memórias que falam.”
(DELGADO, 2006, p. 44).

1.1.2 Um método em busca da experiência ferroviária em Belo Horizonte

A presente pesquisa foi realizada por meio da análise qualitativa de fontes de caráter
nuclear e fontes de caráter complementar, bem como de uma pesquisa bibliográfica para
amparar o trabalho no campo e o método a ser utilizado. O estudo bibliográfico foi
fundamental num primeiro momento para a compreensão de temas como a memória e a
cultura da classe trabalhadora, as mobilizações no mundo do trabalho e a dinâmica do bairro
como um lugar socioespacial. Os estudos da memória de trabalhadores possibilitaram a
compreensão de como o ato de lembrar através das narrativas se revela como um fenômeno
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múltiplo, em que os narradores evocam suas recordações, articulando orientações políticoculturais entre passado e presente.
Contribuíram especialmente para tal análise Maria Paula Araújo e Tânia Maria
Fernandes (2006), Ecléa Bosi (1994), Lucília Delgado (2006), Andréa Maia (2002b), Andréa
Maia e Rogério Arruda (2003), Pierre Nora (1993), Michel Pollack (1989) e Edward Palmer
Thompson (1992). Os estudos permitiram à presente dissertação compreender a complexidade
da memória e focalizar histórias menos divulgadas por boa parte da documentação oficial. As
ponderações com relação à importância da memória enquanto fonte para o conhecimento
histórico resultaram no enfoque nuclear às narrativas dos ferroviários, considerando-as como
elemento central do resgate de parte das experiências destes trabalhadores no contexto
estudado. Para o estudo da cultura no âmbito das experiências de trabalhadores utilizou-se
obras como Cláudio Batalha (2004b), Emília Costa (1990), Hélio da Costa (1999), Eric
Hobsbawn (1987b), Andréa Maia (2002b), Magda Neves (1991b), Edward Palmer Thompson
(1988, 1991, 1993) e Raphael Samuel (1991). Estes trabalhos propõem a compreensão da
cultura enquanto uma unidade estruturada por valores, costumes e práticas e levam em conta
as peculiaridades contextuais responsáveis pela elaboração deste conjunto. As análises
sinalizam a cultura como um sistema construído e ressignificado ao longo de processos
históricos, em função das experiências dos sujeitos em seus espaços de vivência. A
contribuição das pesquisas se revela na tentativa desta dissertação em apresentar a existência
de uma cultura ferroviária em Belo Horizonte, no sentido de ser compreendida como uma
unidade na qual se compartilhou experiências de trabalho e de vizinhança, catalisando a
comunhão de interesses a partir da multiplicidade de orientações individuais e coletivas.
Referente às mobilizações da classe trabalhadora, alguns estudos foram centrais para a
compreensão da variabilidade das formas de organização e manifestação dentro e fora dos
locais de trabalho, assim como das condições contextuais que determinaram sua existência e
funcionamento. Os enfoques que melhor subsidiaram a pesquisa foram Wolfgang Abendroht
(1977), Rodrigo Ávila (2009), Hélio da Costa (1999), Edgar Decca (1986), Ângela Gomes
(1987), Michel Hall e Paulo Sérgio Pinheiro (1985), Eric Hobsbawn (1987b), Andréa Maia
(2002b), Edward Palmer Thompson (1988, 1998) e Liliana Segnini (1982). Boa parte dos
estudos pontua as vivências cotidianas dos trabalhadores em seus ofícios e fora dos locais de
trabalho como resultantes das mais variadas mobilizações operárias em busca de melhores
condições de vida e de trabalho. A importância dos trabalhos está no auxílio à observação de
instrumentos oficiais e não institucionalizados de reivindicação e resistência da classe
trabalhadora. Para a compreensão da relação entre espaço de moradia, local de trabalho e
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movimentos reivindicatórios recorreu-se a autores como Luciana Andrade (2007), Andréa
Castro (2009), Graça Cordeiro e Antônio Firmino Costa (1999), Magda Neves (1991b),
Andréia Ribeiro (2008), Mike Savage (2004) e Georg Simmel (1939 e 1998). Apoiado em tais
pesquisas pode-se perceber a organização do espaço e a influência que a proximidade física
tem na formulação de movimentos de interpelação e ação perante o patronato e o Estado. As
discussões contribuíram para o conhecimento das dinâmicas de organização e apropriação do
espaço de moradia, assim como as representações sobre este lugar e o sentido de pertença que
as experiências cotidianas provocam nos trabalhadores.
Após as leituras das fontes bibliográficas foi realizada a coleta e a análise de fontes
escritas e das fontes orais. Com o objetivo de investir efetivamente em vestígios que
pudessem retratar as experiências dos ferroviários em Belo Horizonte, esta pesquisa se pautou
nas narrativas dos trabalhadores como fontes nucleares, tendo como fundamento as
entrevistas qualitativas de caráter temático. Foram utilizadas dezessete (17) entrevistas com
ex-ferroviários que trabalharam nas oficinas da RFFSA, a oficina de vagões e a oficina de
locomotivas, ou estavam de alguma maneira vinculados a elas e viveram no bairro Horto
Florestal, dentre eles os maquinistas, os artífices - mecânicos, eletricistas, serviço de obras e
serviços gerais – os agentes administrativos e supervisores. Para efeito desta dissertação tevese o subsídio de oito (8) entrevistas, realizadas entre os anos de 2007 e 2008, e nove (9)
realizadas em 2010. Nas entrevistas recentes, os trabalhadores enfocaram, além das
mobilizações ocorridas por influência de suas idéias e ações, a temática do bairro e sua
relação com as experiências vividas nas oficinas.
Tangente ao pressuposto de que a pesquisa qualitativa tem como função explorar
diversos significados construídos em torno de um problema, a dissertação se pautará nas
entrevistas qualitativas de caráter temático, a fim de estabelecer bases ponderáveis de
testemunhos a respeito das experiências dos ferroviários em Belo Horizonte. O principal
critério de escolha para as entrevistas se pautou em ferroviários que viveram no bairro Horto e
participaram de grupos de mobilização dentro e fora da ferrovia3, como por exemplo, o
sindicato dos ferroviários, e em especial aqueles que integraram movimentos não vinculados a
canais de mobilização oficial, como por exemplo, o Movimento de União dos Ferroviários
(MUF) e outros grupos de caráter não formais. Primeiramente, algumas visitas ao bairro e ao
3

Em conversas preliminares, alguns ferroviários se intitularam membros da luta ferroviária, contudo foram
ouvidos menos como integrantes das mobilizações da categoria do que informantes sobre o cotidiano da
vizinhança no bairro. A autodenominação se deve a atuais participações dos mesmos em grupos de apoio ou
movimentos em prol de direitos de aposentados ou de ferroviários lesados com o processo de desestatização da
ferrovia.
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sindicato da categoria de Belo Horizonte foram realizadas em busca de informações sobre os
trabalhadores participantes de movimentos de reivindicação. Realizaram-se duas visitas ao
bairro antes de iniciar o processo das entrevistas. O contato telefônico, segundo informações
de ex-colegas de trabalho ou do sindicato, foi o procedimento mais adequado para a
comunicação com os trabalhadores, uma vez que boa parcela dos entrevistados já não reside
no bairro. Ao longo do processo de seleção dos entrevistados promoveram-se diálogos
informais e anotações no caderno de campo com moradores do bairro, assim como familiares,
agregados, comerciantes, dentre outros, valorizando também as informações de sujeitos que
fizeram parte da construção das experiências locais no bairro e na fábrica.
As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada ferroviário e
dentro de suas condições físicas e psicológicas. No início de todo o processo era apresentada
aos entrevistados uma carta de cessão (Apêndice A), cujo intuito era o de esclarecer sobre as
condições e possibilidades de possíveis utilizações dos depoimentos em várias mídias, além
de ter a aprovação do uso das falas para a realização da pesquisa. O número de entrevistados
foi definido a partir do acúmulo de material, que permitiu um grau significativo de relações,
contradições e aproximações de dados à construção de evidências toantes à realidade estudada
(DELGADO, 2006). As informações chegaram ao ponto de saturação, ou seja, o momento
quando os relatos já não apresentam contribuições significativas aos objetivos da pesquisa,
pelo esgotamento de vestígios necessários à discussão do objeto de análise. Deste modo,
embora existissem segmentações e variabilidades nas falas dos sujeitos, em um determinado
momento os pontos de vista não se diferenciaram a ponto de serem criados novos campos
férteis sobre o tema.
Os roteiros foram preparados (Apêndice B) após leituras bibliográficas a respeito da
pesquisa oral e do objeto de estudo, visitas ao bairro e conversas com moradores e
ferroviários. Foi elaborado um roteiro geral (roteiro piloto), cuja abordagem trata das questões
ligadas ao bairro e das dinâmicas das mobilizações nas oficinas. Outro roteiro privilegiou a
organização e apropriação dos ferroviários sobre o bairro, em seus pontos de encontro, rituais,
eventos e estratégias de mobilização. O terceiro roteiro se refere às mobilizações e suas
especificidades. Algumas pequenas mudanças foram incutidas nos roteiros individuais, com a
intenção de resgatar no narrador experiências individuais e suas contribuições para as
experiências coletivas da categoria. Procurou-se estabelecer uma relação de respeito para com
o entrevistado, levando em conta suas vicissitudes, contradições, silêncios e medos, como
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também se evitou induzi-lo a determinadas respostas ou pontos de vista que beneficiassem as
hipóteses e pré-concepções do pesquisador. Foi importante a atenção conferida ao lugar de
onde os narradores estavam falando, haja vista as diferentes linguagens, termos, omissões,
exageros e distorções, tão comuns quanto às existentes nos documentos escritos. A
complexidade apontada exigiu do pesquisador uma leitura mais distanciada e a sondagem
mais cuidadosa sobre as informações sinalizadas pelos narradores.
A escolha por ferroviários das áreas de manutenção e operação, respectivamente os
artífices de um modo geral e os maquinistas, se deu enquanto uma tentativa de compreender
as razões pelas quais estes sujeitos eram considerados por boa parte dos trabalhadores da
RFFSA a linha de frente da mobilização ferroviária. Levando em consideração a postulação
de serem as narrativas a expressão da memória (DELGADO, 2006), os ferroviários
auxiliaram a pesquisa no que diz respeito às vivências construídas no bairro e seus espaços de
interação (RIBEIRO, 2008), como bares, clubes de futebol e a sede da Filarmônica Primeiro
de Maio. As falas tornaram mais claras à ligação entre as experiências constituídas no bairro e
o cotidiano nas oficinas e como esta contextura contribuiu para a realização de práticas de
contestação ao Estado e à empresa, além de alertarem sobre as mudanças sociais trazidas ao
bairro e às relações de trabalho com a dinâmica das mobilizações.
Os quatro relatos dos agentes administrativos e supervisores foram relevantes pelo fato
de serem considerados pelos trabalhadores das oficinas parte da elite da RFFSA, alheia às
mobilizações de defesa dos interesses da categoria. Embora alguns deles tivessem
participação ativa inclusive nas mobilizações não formais, o fato de ocuparem ou terem sido
promovidos a cargos de confiança tornou-os indivíduos considerados os elementos principais
para o enfraquecimento dos conflitos e das negociações entre empresa e trabalhadores. As
entrevistas possibilitaram compreender parte das experiências ferroviárias no cotidiano do
trabalho e nas mobilizações reivindicatórias, considerando a influência mútua entre bairro e
fábrica. Os depoimentos contribuíram também para mostrar até que ponto os trabalhadores se
abstiveram ou se aderiram às mobilizações promovidas pela categoria e quais as principais
orientações políticas e interesses que os fizeram se dividir em grupos com posicionamentos
diferentes. Para análise das narrativas foi utilizado um mapa de associação de idéias
(Apêndice C), cuja importância se explica pela organização de categorias específicas para
investigação do objeto e de seus objetivos, facilitando o processo interpretativo,
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Os mapas têm o objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas
discursivas em busca dos aspectos formais da construção lingüística, dos repertórios
utilizados nesta construção e da dialogia implícita na produção de sentidos.
Constituem instrumentos de visualização que têm duplo objetivo: dar subsídios ao
processo de interpretação e facilitar a comunicação dos passos subjacentes ao
processo interpretativo. (SPINK, 2000, p.107).

Realizou-se inicialmente uma seleção de categorias consideradas fundamentais ao
escopo da pesquisa. Um primeiro mapa foi construído com informações referentes ao bairro
Horto. Escolheu-se elementos como os pontos de encontro mais freqüentados pelos
ferroviários, os eventos, os tipos de lazer, as relações de vizinhança, a organização de
reuniões e tipos de mobilização ocorridos naquele espaço. Outro mapa foi elaborado a
respeito das estratégias de mobilização dos ferroviários nas oficinas, de maneira que
orientasse a pesquisa com informações sobre a estruturação de formas de organização coletiva
e as estratégias de manifestação dentro das oficinas. Buscaram-se também dados referentes às
reações da empresa e às conquistas materiais e simbólicas dos trabalhadores.
De acordo com George Gaskel (2002) a entrevista qualitativa pode desempenhar um
papel importante em combinação com outros métodos Na presente dissertação as narrativas
desempenharam um diálogo peculiar com fontes complementares impressas, tais quais os
boletins do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviários de Belo Horizonte
(STEFBH) e do Movimento de União dos Ferroviários (MUF). Estes documentos serviram
para a análise de parte do cotidiano dos ferroviários, suas principais reivindicações e
interesses, demandando um tratamento diferenciado para se alcançar as informações
necessárias ao escopo da pesquisa. Os boletins do sindicato foram cedidos temporariamente
pela diretoria da instituição em 2008 e copiados para uma análise mais meticulosa. O acesso
aos boletins do MUF foi possível por meio da colaboração dos entrevistados em
disponibilizar a documentação. Somente algumas cópias foram obtidas em função da
dispersão dos exemplares entre os vários participantes do movimento. O exame dos boletins
contribuiu para o entendimento das dimensões referentes à reivindicação da categoria
ferroviária em Belo Horizonte, assim como parte do cotidiano do trabalho e dos anseios dos
trabalhadores, apesar da heterogeneidade de orientações existentes entre eles. O diálogo entre
as fontes é instrumento fundamental para uma investigação mais sólida, haja vista que acentua
pontos de não correspondência e confirmações entre ambas e delas com demais registros
oficiais, orientando uma discussão mais conflituosa.
O Informativo dos Ferroviários, boletim do sindicato dos ferroviários em Belo
Horizonte, contém exemplares dos anos de 1989 a 1996 e o Informativo MUF, cujos
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exemplares envolvem os anos de 1987e 1995. Ambos contêm convocatórias para participação
nas manifestações ferroviárias, nas assembléias e campanhas trabalhistas e denúncias contra
as práticas da empresa, contra o grupo de oposição e as condições de trabalho e de vida dos
trabalhadores das oficinas. Há também denúncias contra as ações da RFFSA em relação às
condições de trabalho da categoria, acusações a respeito da corrupção na empresa, em
especial por parte do MUF, e críticas aos planos econômicos vigentes que afetavam
diretamente a categoria. Os boletins auxiliaram na avaliação e na identificação dos pontos de
divergências entre o MUF e a direção do sindicato, bem como ao caminho tomado por esta
oposição para interpelar a empresa. Podem-se conhecer também as condições de trabalho de
boa parte dos ferroviários das oficinas, as formas de organização e manifestação, além das
conquistas de novos espaços coletivos político-sociais da categoria. Através dos boletins
pode-se conhecer um pouco dos valores, das normas, das atitudes e das interpretações dos
trabalhadores em relação à dinâmica capitalista sobre seus modos de vida e suas as relações
de trabalho.
As pastas funcionais também foram usadas como fontes complementares, uma vez que
seu caráter oficial amplia o debate entre as fontes utilizadas. Em tais documentos se
encontram boa parcela da vida do trabalhador na ferrovia, tais como evolução salarial,
admissão, afastamentos, demissões, punições, mudanças de cargo, advertências, informações
referentes ao comportamento, dentre outros. Os registros de funcionários da SR-3, com sede
em Juiz de Fora, encontram-se no Arquivo Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) em Belo
Horizonte, enquanto as pastas dos funcionários da SR-2 estão arquivadas na ex-sede da
RFFSA, no setor de recursos humanos. As pastas forneceram diálogos com as narrativas, no
que diz respeito às práticas individuais e coletivas dos ferroviários, sobremaneira quando se
trata das formas de interpelação não vinculadas às ações do sindicato, sejam elas do MUF ou
de outras mobilizações intermitentes dentro das oficinas. Sabotagens, boicotes e
requerimentos à chefia foram sinalizados direta ou indiretamente nesta documentação. Muitas
punições ali arquivadas, como suspensões, demissões e remanejamento de funções fizeram
parte da pauta dos mecanismos de coerção da RFFSA frente às práticas grevistas e/ou
autônomas da categoria. A evolução salarial e o aumento de benefícios listados nas pastas ao
trabalhador indicam um panorama de conquistas resultantes dos diversos mecanismos
elaborados pelos ferroviários para alcançarem seus objetivos nos locais de trabalho.
Obtiveram-se esporadicamente matérias de jornais impressos de Belo Horizonte e de
São Paulo e fotografias de arquivos pessoais. A maioria das fotografias é desprovida de dados
específicos a respeito da cronologia, do autor e os dos motivos que levaram à sua produção.
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Sua importância foi de caráter pontual e complementar às informações fornecidas pelas fontes
orais e escritas. Os adesivos elaborados pelo MUF e pelo sindicato foram explorados de forma
limitada em função da pequena quantidade de material encontrado, auxiliando, tal como as
fotografias e os jornais impressos, pontualmente a investigação sobre as experiências dos
ferroviários.

1.2 Estrutura da dissertação

A presente dissertação foi dividida em três partes. A primeira parte, intitulada Cultura
e trabalho: uma perspectiva para os ferroviários em Belo Horizonte teve como objetivo
expor uma discussão teórica para a relação cultura e trabalho. Postula-se a cultura como um
processo histórico-social dialético elaborado por meio de experiências individuais e coletivas,
pautadas em normas, valores, costumes, atitudes, crenças e representações. Estes elementos se
expressaram e se legitimaram como resultado de conflitos e da comunhão de interesses
ocorridos no dia-a-dia dos trabalhadores. Amparada em vários autores ligados à história
social, cujos estudos se fundamentam na complexidade cultural da classe trabalhadora, a
análise deste capítulo permeia a cultura como uma unidade elaborada na diferença, no embate
e nas contradições da classe trabalhadora em contraposição aos interesses de outros grupos. A
heterogeneidade na comunhão proporcionou os sujeitos se fazerem enquanto protagonistas
histórico-sociais; seres de escolhas, com posicionamentos políticos, contradições, fraquezas e
sentimentos ambíguos: existem, deste modo, como agentes de ação efetiva.
Em seguida, no capítulo Organização e modos de vida construídos no bairro Horto
em Belo Horizonte, o objetivo se calcou na análise da construção histórico-social do bairro
Horto Florestal dentro do contexto proposto, indagando como os trabalhadores organizaram e
se apropriaram de certos espaços em função da intensa construção e reprodução de
experiências de vizinhança e das relações familiares ligadas à dinâmica das oficinas.
Consideram-se alguns pontos do Horto, a sede da banda filarmônica, os campos de futebol e
os botecos nos arredores do bairro, como espaços de interação, lugares efetivos de encontro
entre os moradores, fortalecedores de laços sociais e de sentimentos de identificação com o
lugar e seus estabelecimentos. O bairro Horto influenciou e sofreu alterações das práticas no
ambiente de trabalho realizadas pelos ferroviários. No decorrer do capítulo infere-se o bairro
como um lugar composto de ações e sentidos vinculados a mudanças e permanências no
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interior das oficinas e na cidade, onde os sujeitos constroem vivências num emaranhado de
conflitos, incertezas, contradições e laços estreitos de amizade e cooperação.
O capítulo “Aqui quem luta é chão de fábrica”: Experiências de mobilizações
ferroviárias nas oficinas do bairro Horto objetivou discutir as formas de organização e de
manifestação dos ferroviários nos locais de trabalho, cotejando-as às ações, aos eventos e aos
lugares existentes no bairro Horto e a elaboração de atitudes e significados nas oficinas da
RFFSA. Foi significativo o tangenciamento sobre os diversos movimentos que ocorreram nas
oficinas - sejam eles por meio do sindicato ou por movimentos não vinculados a canais de
representação formal da categoria - e suas orientações político-ideológicas. A referência às
greves, paralisações, panfletos, boicotes, sabotagens, dentre outros, demonstra a consideração
a diversas práticas de reivindicação dos trabalhadores, com intuito de ampliar o entendimento
das estratégias de mobilização da categoria.
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2 CULTURA E TRABALHO: UMA PERSPECTIVA PARA OS FERROVIÁRIOS EM
BELO HORIZONTE

Este capítulo tem como escopo apresentar uma discussão teórica sobre cultura e
trabalho, no intuito de trazer à tona a compreensão sobre os modos de vida e as mobilizações
dos ferroviários em Belo Horizonte e suas influências mútuas com as vivências operadas no
bairro Horto Florestal. Será realizado um diálogo entre informações que enfocam a
complexidade da produção cultural na classe trabalhadora, cuja plataforma tangencia suas
experiências cotidianas nas ocupações do trabalho e no espaço de convivência. A discussão de
caráter teórico teve amparo, sobremaneira, na dinâmica das atitudes, significados, instituições
e símbolos construídos e reproduzidos historicamente pelos, segundo as demandas dos
trabalhadores em contextos diferenciados.

2.1 Ferrovias e ferroviários: um panorama histórico

O transporte ferroviário atendeu os interesses do sistema de produção capitalista, uma
vez que diminuiu os gastos produtivos, racionalizou o funcionamento dos mercados, catalizou
os lucros e mudou a forma do homem pensar as dimensões de tempo e de espaço. No período
oitocentista, países como o Brasil, junto à dependência aos parâmetros técnico-científicos e
econômicos já existentes em relação à Europa e aos Estados Unidos, adquiriram o chamado
kit ferroviário. Neste momento havia uma reorientação dos interesses produtivos nacionais
em favor do transporte sobre os trilhos. Em meados do século XIX as ferrovias no Brasil
passaram a substituir as antigas estradas e assumiram o lugar de meios viários como as
diligências. A história dos ferroviários no Brasil é desenhada em função das transformações
políticas e econômicas agenciadas pelo avanço do controle do trabalho pelo capital e das
leituras contextuais realizados pelos mesmos segundo suas experiências locais nos ofícios e
nas diversas formas de contestação à realidade vigente.
Os ferroviários estão entre as primeiras categorias de operários no Brasil, atuando
desde a abertura de florestas e de campos para a passagem de trilhos até a operação e a
manutenção do sistema de transporte. No período situado aproximadamente entre meados do
século XIX e início do século XX, as estradas de ferro se tornaram responsáveis pela maior
parte do transporte no Brasil. Os investimentos promovidos pela iniciativa privada tiveram
apoio estatal e possibilitaram ao modal ferroviário a condição de eixo do desenvolvimento do
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país. O estado de Minas Gerais foi contemplado com a via férrea em 1869. O objetivo da
Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II (EFDPII)4 era passar por localidades de
significativo potencial econômico das regiões da Zona da Mata e sul de Minas. A construção
de Belo Horizonte em 1897 também contribuiu para implantação das linhas de ferro em
Minas Gerais. Com um prazo de quatro anos para encerrar as obras a comissão construtora da
nova capital do estado construiu um ramal ferroviário de responsabilidade da Estrada de Ferro
Central do Brasil (EFCB) para melhorar o acesso ao local da construção, uma vez que o
transporte era realizado com carros de boi. (CAMPOS, 2002). A inauguração do ramal Belo
Horizonte coincidiu com a inauguração da nova capital e da Estação General Carneiro na
região de Sabará.
Evidencia-se que desde a criação de Belo Horizonte a classe trabalhadora ali formada,
segregada pelo cinturão da Avenida do Contorno, manifestou-se em seu caráter cultural,
político e social, tanto em relação à ocupação gradual do perímetro urbano, quanto da
organização política nos locais de trabalho. Os ideais de modernidade em Belo Horizonte e as
concepções de cidade ideal evidenciavam um caráter segregacionista, pois o projeto inicial
não estabelecia a possibilidade da fixação da população de trabalhadores no conjunto urbano.
O solapamento da presença dos trabalhadores na parte planejada da cidade explica em parte o
processo de sua organização no espaço da capital mineira. Foram por meio das reivindicações
dos trabalhadores às instituições governamentais, que se formaram espaços para moradias
operárias. Segundo Carlos Veriano (2001), as disputas realizadas pelos trabalhadores por
determinados espaços na cidade estão relacionadas diretamente com o direito à cidade e à
cidadania.
No contexto de desenvolvimento industrial e do transporte ferroviário em Belo
Horizonte, desenvolveu-se um espaço de moradia, o qual se tornou a mais conhecida
aglomeração de trabalhadores ferroviários da capital mineira: o bairro Horto Florestal. Este
espaço está localizado na região Leste da cidade de Belo Horizonte e teve seu
desenvolvimento atrelado às instalações da estação ferroviária e de duas oficinas (a oficina de
máquinas e a oficina de vagões), sob a responsabilidade da EFCB em 1925. Ele é uma das
partes da divisão da antiga Fazenda do Estado de Minas Gerais, uma antiga propriedade, onde
atualmente também se encontram, por exemplo, o bairro Instituto Agronômico e instalações
do SENAI e da UFMG. A partir dos anos de 1950, o terreno passou aos domínios da Rede
4

Após o golpe em 1889 e a imposição do sistema republicano no país, a EFDPII passou a se chamar Estrada de
Ferro Central do Brasil (EFCB). Foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal em 1957. Ver mais em Helena
Guimarães Campos (2002).
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Ferroviária Federal (RFFSA) e embora a grande incidência de ocupações de famílias sem
ligação com a ferrovia neste terreno, predominou desde os tempos de Central do Brasil o
sistema arrendamento de lotes aos funcionários da empresa. A maioria dos recém chegados
provinha de regiões do interior de Minas Gerais para trabalhar nas oficinas e foi neste espaço
dinamizado pelas moradias e pela fábrica que modos de vida foram reproduzidos e delineados
em função das experiências históricas dos ferroviários.
A Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) foi criada em 1957 com o objetivo de
revitalizar as ferrovias públicas nacionais. Subordinadas ao Departamento Nacional de
Estradas de Ferro (DNEF), as ferrovias deveriam permanecer sob responsabilidade da União,
funcionando como sociedades anônimas de economia mista coordenadas por uma holding
chamada de Rede Ferroviária Federal. (CAMPOS, 2002). A estatal abrangeu mais de oitenta
por cento de todo sistema ferroviário do Brasil - considerado até os anos noventa o maior
patrimônio ferroviário da América Latina –, coordenando ferrovias de grande porte infraestrutural, como a Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), a Rede Mineira de Viação
(RMV) e a Viação Férrea Centro-Oeste (VFCO). O transporte ferroviário esteve prejudicado
entre os anos de 1950 e 1960, devido ao favorecimento da expansão do capital estrangeiro no
sistema produtivo brasileiro e o maior investimento no setor rodoviário. A reorientação
político-econômica do aparelho estatal ocorrida na ditadura militar-civil a partir de 1964
fortaleceu o avanço do capitalismo no Brasil em medidas de arrocho salarial, perda de direitos
civis e trabalhistas e repressão aos posicionamentos contrários ao regime. Além disso, houve
também modificações na estrutura administrativa do setor público com do aperfeiçoamento
das gestões indiretas.
Todo este conjunto de modificações atingiu também o sistema de transporte
ferroviário. A exemplo dos governos de outrora, o governo militar não acionou grandes
investimentos nas ferrovias nacionais e a RFFSA passou por déficits financeiros e
dificuldades técnico-operacionais. Os ferroviários em Belo Horizonte estavam sob condições
de trabalho e salariais extremamente deficitárias sem possuírem, contudo, uma representação
local de defesa de seus interesses perante a empresa. Os trabalhadores delegavam seus
questionamentos ao Sindicato dos Ferroviários da Zona Central do Brasil no Rio de Janeiro,
provido de organização formal bem estruturada e atuante. As pequenas associações ligadas
aos setores administrativos funcionavam na capital mineira com uma função mais burocrática
e específica dentro da empresa.
No ano de 1968 o governo de Costa e Silva realizou um plano governamental
destinado à recuperação da maior parte das estradas de ferro no país, o período conhecido
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como ano ferroviário. Entretanto, a RFFSA não foi a prioridade do governo federal, enquanto
o transporte rodoviário permaneceu na pauta principal, haja vista o oferecimento de incentivos
de algumas regiões de Minas Gerais à instalação de multinacionais como a FIAT, na cidade
de Betim. Segundo Michel Marie Le Ven e Magda Neves (1996), Belo Horizonte em seu
projeto industrializante convivia com inúmeras modificações nas relações de trabalho, nas
rotinas de produção e no perfil econômico-social da classe operária. Ao mesmo tempo,
evidenciou-se o questionamento ao Estado tutelar e às plataformas de produção do patronato,
sob responsabilidade de movimentações organizadas, principalmente com os sindicatos.
As ferrovias controladas pela RFFSA foram reagrupadas em 4 Divisões Regionais
(Nordeste, Sul, Centro – Sul e Centro) em 1969, com o objetivo de propiciar à estatal um
maior controle sobre seus domínios. As empresas ferroviárias passaram a servir como setores
de transporte de sua mandatária, ao invés de manter suas funções financeiras e
administrativas. De acordo com Antônio Greco (2004, p. 137), tal medida “visava esvaziar
politicamente as estradas e a reforçar o papel de coordenação e gestão das regionais e da
própria RFFSA”. A precariedade das condições de vida e trabalho nas oficinas da empresa
ocasionou uma série de ações individuais e coletivas frente à empresa. Os ferroviários agiam
de forma esporádica para reivindicar situações específicas e contextuais; as principais
reclamações eram pela falta de equipamentos de trabalho, pela pressão autoritária da chefia e
pela defasagem dos salários. Com a ausência de um canal de representação da categoria frente
à empresa, predominavam as petições aos superiores e algumas sabotagens e boicotes às
instalações das oficinas e das locomotivas.
Nos anos 1970 o milagre econômico sinalizou um quadro de transformações na
economia nacional; o desenvolvimento estrutural se deu a partir de medidas de incentivo à
entrada do capital estrangeiro sob a forma de investimentos, empréstimos e créditos para o
consumo de bens duráveis e arrocho salarial. (FURTADO, 1985). Em meio a fracassos e
questionamentos quanto à sua eficiência, a RFFSA recebeu maior atenção a partir da crise de
1973, quando o governo Médici lançou um projeto de desenvolvimento de novas fontes de
energia e de um modelo de transporte com amplo desempenho frente à economia do petróleo.
Era necessária naquele momento a dinamização do transporte ferroviário de cargas e de
passageiros nos centros urbanos através dos metrôs e dos trens, mas mais uma vez a
revitalização no setor se reduziu a reformas não correspondentes às necessidades sócioeconômicas do país. Ainda em 1973, a RFFSA promoveu uma reestruturação políticoadministrativa em suas divisões devido a permanências de problemas técnico-operacionais e
financeiros vigentes.
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Em 1974 o governo Geisel lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) no
intuito de diminuir a fragilidade das contas externas do país. Promoveram-se investimentos
nas áreas de mineração, agricultura e energia, com a criação do PROALCOOL e incentivos ao
aumento da produção da Petrobrás. A RFFSA permanecia sem receber investimentos de
ampliação e modernização de sua infraestrutura. Também neste momento, uma mudança
afetou diretamente os ferroviários, quanto da obrigatoriedade da substituição do sistema
estatutário – o qual abarcava a maior parcela dos ferroviários, em especial os já presentes na
empresa antes da criação da RFFSA - para os parâmetros celetistas, condição do pessoal
contratado após criação da empresa. (GRECO, 2004)5. Deu-se daí a resistência dos
ferroviários em nível nacional em 1979, quando foi criado um fundo de pensão chamado Rede
Ferroviária de Seguridade Social (REFER). Sua finalidade foi a complementação da
aposentadoria dos funcionários, abarcando milhares de trabalhadores em todo país. Outras
práticas associativas, como a greve branca, sabotagens e pequenas iniciativas de paralisações
permearam o universo das oficinas neste período. Os ferroviários reagiram de maneira
heterogênea às perdas salariais e à negligência da empresa perante a situação da categoria. Os
principais protagonistas destas ações eram rigorosamente observados pela empresa, uma vez
que alguns estavam envolvidos com organizações políticas de esquerda contra a ditadura
militar-civil.

[...] eu sou ex-preso político, então... Tive preso e tudo e... Eu participei da luta de
esquerda aí, das várias entidades de esquerda, VPR, VAR Palmares, PCB... Várias
delas, e acabei sendo preso em setenta e poucos, setenta e três e fiquei um ano preso,
na PE de Barão de Mesquita, no CODI-DOI do Rio de Janeiro, preso político. Passei
pela aquela fase de tortura. Aí que a empresa ficava de olho na gente, mas a gente
via a necessidade de lutar, porque num aceitava algumas coisas lá dentro, sabe? O
6
jeito que tinha era lutar mesmo, se organizar... (Depoimento Verbal) . Na empresa,
fiz parte da REFER sim, mas era mais uma coisa que não era de luta, sabe? A gente
7
agia muito contra a empresa. (Depoimento Verbal) .

A crise econômica fez emergir uma série de problemas de endividamento e refletiu na
incapacidade de gerência sobre a manutenção do crescimento econômico do país. A
população mais pobre foi bruscamente atingida neste período em função do aumento do
5

Esta medida refletia a crise econômica que começava a despontar no país. Houve desta maneira, a tentativa
governamental em reduzir determinados gastos no setor público.
6
Depoimento de Fabio Geraldo Flores concedido em 01/07/2008.
7
Depoimento de Fabio Geraldo Flores concedido em 01/07/2008.
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desemprego e dos níveis salariais mais baixos, nas fábricas as condições de trabalho foram
questionadas e o Estado interventor foi colocado em xeque. A expectativa de vida dos
brasileiros caiu drasticamente e a concentração de renda chegava a parâmetros há muito
tempo não vistos, resultando em manifestações de diversos setores da sociedade. Nas oficinas,
ainda predominavam práticas individuais e coletivas em busca de melhores condições de vida
e de trabalho.

[...] tinha uns grupinhos, sabe? Eu principalmente, porque eu tinha umas
interferências políticas né, grupos de esquerda e tal... Mas, a gente tinha um pessoal,
organizava ali mesmo, um bate papo pra ver o que mais interessava e começava a
agir, eu denominava de esquerda. Era rápido, sem coisa com sindicato, partido, a
gente fazia por nossa conta mesmo, na hora do almoço, na entrada ou na saída, mas
8
num era todo mundo, só mesmo um grupinho (risos). (Depoimento Verbal) .

Estreitava-se a relação entre os inúmeros problemas sócio-econômicos que afligiam o
país e os desacertos político-financeiros na RFFSA. Segundo Greco (2004), as Divisões
Regionais foram substituídas pelas Superintendências Regionais (SR) em 1975, devido à
permanência dos constantes déficits e da ineficiência administrativa das gerências,
contribuindo para a promoção de uma ampla reforma administrativa na empresa. Para o autor,
a Superintendência Regional (SR-2) era sediada em Belo Horizonte e representava uma
divisão administrativa da RFFSA que atendia a quatro estados brasileiros - Minas Gerais,
Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro –, de fundamental importância na dinâmica dos fluxos de
transporte nacional. (GRECO, 2004). A SR-2 articulava-se com as Superintendências do Rio
de Janeiro e de Recife e entroncava-se com a Ferrovia Paulista S.A (FEPASA) e a Estrada de
Ferro Vitória-Minas (EFVM), criando importantes corredores de transporte. Dentre as cargas
transportadas mais relevantes economicamente pela SR-2 estão os derivados do petróleo,
provenientes da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) em Betim, região metropolitana de Belo
Horizonte, com destaque para o grande volume de produtos escoados e pelo lucro que
proporcionavam. A organização sindical e as mobilizações não institucionais no Brasil e em
Belo Horizonte se fortaleceram efetivamente, na tentativa da classe trabalhadora em assumir
seu caráter participativo e de intervenção no espaço público. (VEN; NEVES, 1996). Parte dos
ferroviários das oficinas participava de debates com outros setores ao final dos anos de 1970
para discussão sobre a possibilidade de organizarem um sindicato próprio para a categoria.

8

Depoimento de Fabio Geraldo Flores concedido em 01/07/2008.
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Nós sabíamos da necessidade de um sindicato nosso em Belo Horizonte, porque
quem nos representava pra Rede era o sindicato dos ferroviários no Rio... O
Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Imagina um
sindicato aqui em Belo Horizonte, com apoio dos ferroviários de toda a área da SR-2
e SR-3, antes tinha associações de ferroviários, dos engenheiros, por exemplo, mas a
intenção era formar um sindicato da categoria pra defender os nossos interesses, por
9
causa dos problemas gritantes nesta época. (Depoimento Verbal).

Os anos de 1980 se iniciaram com os vestígios de uma nova crise sócio-econômica e
do prolongamento da problemática financeira iniciada na década anterior. O aumento dos
preços do petróleo e a elevação das taxas de juros levaram o governo brasileiro a lançar
planos econômicos de combate gradual à inflação por meio do saneamento dos déficits
públicos e o incentivo ao crescimento industrial. O governo Sarney buscou articular
desestatização e desenvolvimento. Fatores relativos à ineficiência administrativa, aos indícios
de corrupção nas administrações das estatais e no governo (CAMPOS, 2002), e as soluções de
compromisso para a diminuição de investimentos determinados pelo capital estrangeiro,
tornaram mais graves os problemas de transportes até a década posterior, levando à
desestatização da malha ferroviária.
Os programas de incentivo à desestatização dos serviços públicos iniciaram no Plano
Nacional Desestatização (PND), que extirpou o domínio da RFFSA sobre o sistema
ferroviário brasileiro. É importante ponderar que já ao final de 1984 a SR – 2 possuía 10.600
funcionários, 33% a menos em relação a 1976 (GRECO, 2004), resultado do aumento das
aposentadorias e a proibição governamental quanto à contratação de pessoal a partir de 1982.
A empresa promoveu uma relativa quantidade de contratações e terceirizações em, mas o
número foi incompatível com a quantidade necessária às suas demandas. Belo Horizonte
também vivia uma mudança social muito intensa, com uma diversificação econômica nos
ramos de micro-eletrônica, confecção e prestação de serviços, novas formas de organização
de trabalho e a formação de núcleos urbanos, fatores possibilitadores do surgimento de novos
bairros. Inúmeros movimentos sociais assumem espaços consideráveis no espaço público em
ações políticas efetivas traduzidas em mobilizações diversas. O bairro Horto passou por
transformações, principalmente quando da chegada de novos moradores não vinculados ao
trabalho ferroviário e a saída dos que se aposentaram compulsoriamente.

9

Depoimento de Fernando de Almeida Feijó concedido em 13/03/2008.
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Uma explosão social (VEN; NEVES, 1996) tomou conta de Belo Horizonte em finais
dos anos de 1970 e 1980, nos enfrentamentos de movimentos sociais ao autoritarismo dos
governos. Os trabalhadores das oficinas da RFFSA passaram a se movimentar de forma mais
efetiva e se organizar em associações formais de reivindicação e auxílio à categoria. As
pequenas associações controladas pelo pessoal administrativo e pelos engenheiros da empresa
e as pequenas mobilizações esporádicas deram lugar a dois movimentos de contestação, que
refletiram a busca dos ferroviários em estruturar organizações autônomas na capital mineira: o
Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte (STEFBH) e o
Movimento de União dos Ferroviários (MUF).
Apesar dos interesses diferenciados, os conflitos constantes entre estas facções dentro
da categoria refletiram a complexidade da organização da classe trabalhadora. As disputas
pela hegemonia representativa dos ferroviários se ancoraram em múltiplas alianças em relação
às dimensões político-partidárias, econômicas, sócio-culturais e das experiências de lutas. Os
anos de 1990 se iniciaram com a busca sistemática de setores da sociedade na eliminação das
barreiras nacionalistas ainda existentes no cenário político nacional. Sob a orientação da pauta
neoliberal, as bases governamentais deste período rearticularam o papel do Estado através das
reformas administrativas e estatal, cuja finalidade se calcava no enxugamento da máquina e
no programa de privatizações das empresas públicas, como ocorreu com a USIMINAS e se
iniciou com a RFFSA, para o controle do déficit público. A RFFSA foi incluída no Plano
Nacional de Desestatização (PND) em 1992. O intuito era buscar uma maior participação do
capital privado; para tanto, realizou-se financiamentos e empréstimos privados, além das
novas concepções de gestão no setor de transporte, considerado deficitário, oneroso e mal
administrado pelo governo. Os problemas da estatal nessa época eram patentes. As crises
financeiras geravam novas dívidas e o quadro de pessoal era considerado muito grande e
oneroso em relação à receita. Não obstante, emergiram movimentos de reivindicação a tal
situação, além da ampliação do poder de negociação da categoria, tanto com a ação do
sindicato, quanto com as manifestações do MUF.

No governo Collor iniciou esse movimento de desestatização, todos numa certa
apreensão... A Rede foi se deteriorando. Tirava-se peça de uma locomotiva pra
colocar na outra, ou trilho de um lugar com menos circulação pra colocar onde
circulava mais trens... É o processo de sucateamento da ferrovia, a gente via que ia
ser fechada ou entregue. Os anos noventa foram o período de destruição final da
ferrovia, eu estava de perto, porque eu sou do tráfego, tava na linha todo dia. Eu vi
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como a Rede perdeu aquela função social que tinha e muita cidade ficou
prejudicada, até de acabar. Até pra lutar ficou difícil, muita gente da luta foi
10
demitida, era uma pressão muito grande. (Depoimento Verbal) .

Na capital mineira, os ferroviários promoveram uma série de ações com a finalidade
de manter seus empregos, negando as diretrizes dos programas de desligamento compulsório
iniciados no final dos anos de 1980. Além das greves, ora lideradas pelo sindicato, mas
sobremaneira pelo MUF, práticas de sabotagem, boicotes, petições por escrito, paralisações
em regime temporão e negociação direta com a chefia, foram comuns mesmo com a reação
abrupta aos manifestantes considerados perigosos ao rigoroso sistema disciplinar da empresa.
Milhares de trabalhadores foram demitidos, principalmente em Minas Gerais; na SR-2 e na
SR-3 o quadro de funcionários havia diminuído ainda mais, apesar das mobilizações da
categoria contra o processo de desligamento por demissão ou aposentadoria.

Independente do que tava acontecendo dentro e fora da ferrovia a gente brigava...
Nosso negócio era brigar com este povo da Rede e do sindicato entendeu (risos) e
quando eles achavam que tinham nos amaciado com a conversa deles, a gente já tava
parando tudo. Na época da desestatização nem se fala, embora muita gente não quis
lutar com o MUF com medo de demissão, eles foram eu to até hoje. Infelizmente a
luta da gente não deu muito certo né, a Rede foi entregue às concessionárias, e o
11
ferroviário? (Depoimento Verbal) .

Ou o ferroviário empunha agora, unido à bandeira de defesa de seus direitos, ou
então deixará para amanhã, a lembrança de não tê-la levantado. O amanhã costuma
chegar com grande atraso. Que sejam deixadas de lado as reuniões de gabinete, e a
classe ativa e inativa parta resoluta à ação conjunta, e já que a privatização é
irresistível, da mesma forma deve ser defendido o direito de todos os empregados,
seja qual for o débito do governo federal, pois a ele se deve o sucateamento da Rede
12
Ferroviária Federal .

Em 1996 os ativos da empresa foram agrupados em seis malhas ferroviárias distintas nordeste, sudeste, centro-leste, sul, oeste e Tereza Cristina em Santa Catarina - e arrendados
ao consórcio Tacumã, um grupo de mineração controlado por empresas, tais como a
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em R$ 1,5 bilhão. (CAMPOS, 2002). Outorgou-se a
concessão dessas malhas e o uso dos equipamentos da estatal por 30 anos renováveis. No ano
de 1999, por meio do decreto nº 4.109, iniciou-se o processo de liquidação da estatal, ainda
10

Depoimento de Aílton Antônio de Paula Firmino concedido em 20/05/2010.
Depoimento de Marco Anselmo Magalhães concedido em 20/07/2010.
12
Informativos dos Ferroviários, 1995 - campanha contra a privatização da RFFSA.
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alterado nos anos de 2002, 2003, 2004. Em maio de 2007 a RFFSA foi oficialmente extinta
pela MP nº 353, convertida na lei federal nº 11.483.

2.2 A cultura da classe trabalhadora sob o prisma da história social.

A discussão sobre cultura e trabalho passou por um processo de mudanças de
paradigmas conceituais e metodológicos nas últimas décadas. Os estudos da classe
trabalhadora romperam as fronteiras das análises tradicionais existentes, o que levou a história
do trabalho a passar por uma significativa revisão a respeito de seus padrões estruturais de
análise. A ênfase em atributos como cultura e consciência capacitou as pesquisas referentes ao
trabalho a ampliarem o universo sócio-cultural e histórico da classe trabalhadora, evitando a
instrumentalização das mobilizações operárias. Amparou-se numa história contextualizada
nos modos de vida dos trabalhadores e passou-se a questionar a eficácia de abordagens
limitadas a modelos quantitativos (COSTA, 1990), os quais reduzem a complexidade da
formação e da organização da classe trabalhadora.
Cultura e trabalho são conceitos que não prescindem a análise contextual da situação
estudada. Os estudos da história social do trabalho apontam para variados fatores na relação
entre o cotidiano do trabalho e as formas culturais assumidas pelos sujeitos do trabalho.
Dentre eles, os estabelecidos na peculiaridade das interações dentro do grupo, na comunhão
de interesses por melhores condições de vida e trabalho, nos laços de solidariedade, nos graus
de organização em busca de seus objetivos e nas interferências estruturais historicamente
delineadas. Torna-se imprescindível compreender também as contradições, a flexibilidade de
opiniões e a heterogeneidade de necessidades e desejos inerentes à experiência de trabalho e
de lutas da classe trabalhadora. Considerar a multiplicidade das atitudes, as orientações
político-ideológicas e a influência dos fatores estruturais na constituição da classe
trabalhadora é reconhecer que as experiências humanas se concebem e se materializam no
dia-a-dia, numa intensa (re) construção de atitudes e significados diante o contexto vivido.
Para o estudo da formação e das mobilizações classe trabalhadora é fundamental
voltar o pensamento para suas experiências materiais e simbólicas. As experiências confluem
as atenções para os modos de vida dos trabalhadores e proporciona a compreensão da
variabilidade de suas práticas e representações no cotidiano. Amparar-se na qualidade de vida,
no sofrimento, nas expectativas, nos desejos e interesses de sujeitos em processos históricosociais contextualizados é vislumbrar discussões menos esquematizadas e determinadas.
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Neste sentido, o condicionamento das pessoas e dos grupos pela superestrutura ou por suas
ações per si reduzem a experiência dos trabalhadores a fenômenos mais simples que parecem.
De acordo com o ponto de vista de Maria Stella Bresciani (1985), a discussão sobre
trabalho ficou por muito tempo reduzida a uma narrativa histórica atrelada à atividade
produtiva e suas fases e estágios evolutivos, em que se conflitavam homem e natureza.
Eliminavam-se os seres humanos do processo, pois a indústria mecanizada pareceu ser o
germe de todos os acontecimentos relacionados à produção, objetividade e subjetividade.
Todavia, a autora afirma que o homem não quer ser somente reprodutor da natureza, quer sim
deixar marcas, preservar o espaço da vida política que consiste em guardar o lugar onde a
ação e a palavra têm efetividade. Para Maria Stella Bresciani (1985), o homem se tornou
prisioneiro da lógica dos processos de apropriação e transformação da natureza pelo homem.
A estrutura social burguesa atribuiu ao trabalho o princípio da existência social e o mundo dos
homens se tornou a sociedade do trabalho, sem a percepção das regras mínimas de
convivência entre proprietários e trabalhadores em mundo constantemente movimentado.
Fundamentando-se na crítica da história social às proposições sociológicas e históricas
mais tradicionais, cuja compreensão sobre a classe trabalhadora é entendida como um
conjunto de elaborações herméticas e estáticas, o interesse aqui é pontuar a existência de uma
cultura entre os ferroviários, tomando por base seu cotidiano no trabalho e na convivência
existente dentro do bairro. Tal assertiva repousa nas experiências que envolvem os fatores da
produção na dinâmica capitalista e a constituição de significados pelos sujeitos perante a
lógica dos parâmetros econômicos e políticos direcionados pelo Estado e pelo mercado.
Discursos que homogeneízam a formação e a organização das classes trabalhadoras,
compreendendo-as como receptáculos das diretrizes do capital, devem ser passíveis de
debates mais cuidadosos, pois o importante a ser observado é em que medida os sujeitos que
compõem as classes constroem e assimilam vivências, ações e significados. Este caminho
possibilita o encontro de vestígios que informam ao pesquisador referência à formação de
uma cultura.
Nos três volumes de A Formação da classe operária inglesa, Edward Palmer
Thompson (1988) expõe a necessidade da revisão de noções estruturais ao relativizar a
oposição entre o movimento econômico e o movimento moral e cultural. O questionamento
do autor se defronta com a conjectura da determinação da indústria e dos fatores de produção
na formação e no delineamento da classe operária. Define a classe operária na Inglaterra como
responsável pela formação de sua própria história, a partir de uma rede de vivências
intrínsecas dentro e fora dos locais de trabalho. O viés empírico das pesquisas do autor
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permitiu-o inferir sobre a produção de cultura e de uma consciência política entre os
trabalhadores em contextos de opressão política, repressão econômica e resistência às
degradações sociais. A classe operária, deste modo, é um fenômeno histórico composto por
experiências realizadas em contextos reais e desenhado por pessoas reais.
Segundo Edward Thompson (1988), a classe se define pelas experiências herdadas ou
partilhadas em comum pelos trabalhadores, que possibilitam a articulação de formas
identitárias de interesses entre si em contraposição aos interesses de outros grupos. É na
dimensão da consciência que Thompson realiza o cotejamento entre classe e cultura: “A
consciência de classe é a forma como estas experiências são tratadas em termos culturais:
encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais.” (THOMPSON,
1988, 10). As múltiplas vivências cotidianas dos ferroviários em Belo Horizonte no ambiente
de trabalho sugerem influências dos parâmetros estruturais da produção, bem como das ações
e dos significados dos sujeitos em relação à realidade experenciada coletivamente. Os avanços
técnicos, o desenvolvimento econômico, as orientações políticas do Estado e as vicissitudes
do mercado exerceram certo peso sobre os modos de vida dos trabalhadores, o que não
significa sua redenção aos ditames da produção. Em contextos de mudanças e permanências
globais, os ferroviários (re) construíram um cotidiano das oficinas, trazendo à tona normas,
valores, comportamentos, ritos estratégias coletivas.

A nossa luta (referindo-se às mobilizações do MUF) foi num período muito difícil
pra nós, a ferrovia tava complicada e aí a gente começou a organizar. Isso trouxe
muito benefício pra toda categoria [...] pras famílias também, por exemplo, os
reajustes salariais que conseguimos neste período, os adicionais e o auxílio saúde, o
vale transporte. Tudo isso beneficiou o ferroviário, sua família, o lugar onde ele
13
mora, porque as condições de vida estavam em ascensão. (Depoimento Verbal) .

O sindicato surgiu quando os ferroviários decidiram ter um movimento próprio em
Belo Horizonte, todo mundo já tinha o seu sindicato [...] O sindicato ajudou muito
nas conquistas dos trabalhadores, as campanhas salariais de peso era o sindicato que
puxava, embora, como eu já disse, ele (o sindicato), tenha uma origem pelega e
assistencialista. Teve muita melhoria aqui em Belo Horizonte, até hoje [...] a gente
defende os direitos dos aposentados, dos novos que estão chegando, tudo dentro da
14
legalidade. (Depoimento Verbal ) .

Para tratar as ações mobilizatórias dos trabalhadores na dimensão cultural, Edward
Thompson (1988) afirma que os anos de 1820 na Inglaterra representaram um período de
13
14
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Depoimento de Fernando de Almeida Feijó concedido em 25/10/2007.
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experiências sociais intensas para os trabalhadores, dentre elas as lutas pela liberdade de
imprensa, o aumento da força sindical e a revogação das leis de associação e das experiências
cooperativas. Tais fatores acabaram por fortalecer uma nova forma de consciência da classe
operária, calcada na formação de quadros políticos na organização social. Com base nestes
fatos, o autor desenha o termo cultura radical para expressar a existência clandestina e radical
de meios de resistência operária à realidade de repressão e censura das classes dominantes
inglesas.
Em um artigo intitulado Algumas observaciones sobre clase y falsa consciência,
Edward Palmer Thompson (1991) reafirma a determinação da classe como uma categoria
histórica que se estabelece seguindo processos sociais através do tempo e são tais processos
os possibilitadores de observação o nascimento de instituições e de uma cultura com
conotações de classe. Para o autor, as pessoas vivem numa sociedade voltada para as
estruturas e se identificam umas com as outras através da confluência de vivências e
interesses comuns entre si. A comunhão de interesses e a contrariedade em relação ao outro,
proveniente das experiências cotidianas, alavancam a formação da cultura e da consciência de
classe. Em Costumes em Comum: Estudos sobre a cultura popular Tradicional
(THOMPSON, 1998), a questão da cultura pode ser mais bem delineada com o termo
economia moral. Edward Palmer Thompson busca analisar fatores subjetivos e objetivos das
relações sociais do século XVIII, denotando elementos da cultura, dos costumes e das
tradições populares na Inglaterra. Procura-se conectar dentro da discussão, as alterações
trazidas pelo capitalismo e as manifestações da cultura popular, ligando as mobilizações às
formas de reivindicação por novos direitos. O autor deu atenção às necessidades e
expectativas dos sujeitos, ampliando o foco sobre as possibilidades humanas. Focou-se na
consciência e nos usos costumeiros como elementos significativos no século XVIII entre os
ingleses, embora as classes dominantes relutassem em aceitar a existência de uma cultura
plebéia, cujos costumes estavam empedernidos de sentido e de contexto e com função
racional de questionamento e protesto15.
Alerta ainda para os cuidados necessários com a utilização consensual do termo
cultura, muitas vezes apreendido como um sistema de atitudes, valores, significados
compartilhados e formas simbólicas. Urge, entretanto, sua análise enquanto um conjunto de
diferentes recursos, uma arena conflituosa a qual somente sob pressão assume forma de
15

O costume é concebido como um campo de mudança e de disputa de interesses opostos, pois legitima usos,
práticas e direitos reclamados. O que leva Edward Thompson (1998) a acreditar na divisão da sociedade inglesa
em classes no contexto indicado refere-se aos elementos costumeiros da “plebe”, encarados como força de lei
entre os trabalhadores, diante os olhares da gentry.
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sistema (THOMPSON, 1998), pois o consenso trazido pelo termo pode eliminar as
contradições e os conflitos sócio-culturais de um grupo em sua produção, provocando sua
descontextualização16. A cultura é concebida num campo de conflito e de negociação, haja
vista a manipulação das ações e significados necessários à manutenção ou à mudança da
realidade social. É na dimensão classista da cultura que o autor desenvolve o conceito de
economia moral, no sentido das formas de expressão simbólica reveladoras de regras
invisíveis.
A cultura é um fenômeno heterogêneo e dialético, um todo constituído por
propriedades diferenciadas, que se faz e é feita através da comunhão e do conflito entre os
componentes do grupo e de suas demandas enquanto membros da classe. Entre os ferroviários
estudados, evidencia-se um campo de conflitos pela hegemonia de discursos e recursos que
representassem os anseios e os interesses da categoria e da classe trabalhadora – como, por
exemplo, nas disparidades entre a diretoria do sindicato, os membros do MUF e trabalhadores
contrários a estes dois grupos e a qualquer tipo de organização reivindicatória. A categoria
legitimou a consolidação de valores, formas de organização e hábitos em um processo que se
modificou segundo a releitura exercida pelo coletivo da realidade vigente. A dinâmica própria
da organização ferroviária, somada ao funcionamento das estruturas sociais, resultaram na
ressignificação e na renegociação de pontos de vista, valores e práticas estabelecidas. A
comunhão de experiências, reproduzida e formulada na fábrica e no bairro, propiciou uma
identidade de interesses diferenciada dos interesses de outros grupos.

Falamos com orgulho de ser ferroviário, porque é tradicional, né? É como se fosse
uma família ferroviária. É a família do Horto, porque aquilo tudo (o bairro, as
oficinas e as estruturas do espaço, de forma geral), surgiu de um bloco ferroviário e
aquilo enraizou. Todo mundo conhece todo mundo. Conhecia né, porque hoje eu
não sei. E todo mundo conhecia todo mundo. Então a gente vivia bem por causa
disso: era uma família só. Porque o seu João... Que era vizinho, já calçava os
tamanquinhos dele cedo lá na oficina. Toc. Toc. Toc. Naquela época não existia
botina, não. Todo mundo junto só de tamanco. [...] Desde cedo, de manhã, a gente
ainda estava dormindo e acordava com o barulho deles (ferroviários), indo trabalhar.
17
(Depoimento Verbal) .

Evidencia-se que para compreender a constituição da cultura da classe trabalhadora, é
necessário voltar-se para a diversidade das atitudes sociais em seus contextos, por meio da
16

Para isso o autor sugere que componentes culturais como ritos, símbolos, atributos culturais de hegemonia,
transmissão e desenvolvimento de costumes sob formas históricas específicas, devem ser analisados
cuidadosamente.
17
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qual se pode ponderar o caráter irregular e conflituoso que permeia seu universo de regras,
valores e costumes. De acordo com Cláudio Batalha, (2004b) a cultura é a base do processo
unificador da sociedade e deve ser apontada mais a um campo de discussão a um conceito.
Sua homogeneização, porém, acaba por solapar a noção de classe, pautada na diferença e no
conflito. O autor propõe um exame crítico em relação a concepções cujos pressupostos
indiquem a estabilidade e a força integradora dos trabalhadores. A preocupação inexorável
com as macroestruturas negligencia a flexibilidade do comportamento social. O autor baliza a
cultura não como operação por si própria, sem a ação de agentes históricos e sem relação com
o universo político, mas uma negociação contínua e conflitosa com a cultura dominante,
contestando e sustentando sistemas de poder, além de refletir a criatividade do trabalhador em
suas atuações de resistência. Ainda segundo Cláudio Batalha (2004b), as culturas de classe se
constroem na diferença entre a condição operária e a reelaboração de experiências que
assumem formas de identidade de classe, além disso, o conceito destaca a pluralidade das
manifestações dos trabalhadores. Neste toar, a classe operária pode ser apreendida como,

[...] totalidade cultural diferenciada, consolidada com práticas, símbolos e
instituições próprias claramente diferenciadas [...], com o desenvolvimento do
processo cultural que instituiu a consciência de classe, processo este marcado pela
multiplicidade de experiências, pela flexibilidade de costumes e pela circulação de
valores. (BATALHA, 2004b).

Cláudio Batalha (2004b) busca entender de que maneira os rituais e a produção
simbólica de trabalhadores do Rio de Janeiro na primeira república imprimiram uma
identidade às associações operárias. Embora advirta sobre a não existência de uma cultura
operária estabilizada, o autor confere dois significados para cultura associativa, entendida
como um conjunto de valores compartilhados entre as associações: o primeiro, não exclusivo
da classe trabalhadora, mas muito comum entre elas, refere-se ao hábito de se associar, de
institucionalizar sociabilidades diversas; o segundo, o de cultura das associações, abarca o
campo da produção cultural, como teatro, música, celebrações, costumes e normas, que regem
as associações e através dos quais os sujeitos percebem o mundo e a si, pois mantém uma
relação dialética com a cultura popular e com a cultura dominante. A linguagem do
movimento operário vista na escrita e nos rituais distingui-se profundamente das demais pelo
fato de apresentar um projeto cultural. (BATALHA, 2004b). Assim, as diversas expressões
culturais acedem uma solidez e uma relativa coesão das organizações coletivas dirigidas pelos
trabalhadores.
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Diante do desafio de discutir os modos de vida dos ferroviários em Belo Horizonte
deve-se entender que estes trabalhadores fizeram parte de um contexto promotor de
experiências e condicionamentos, cujas estruturas são ressignificadas. As expressões mais
significativas da cultura ferroviária na capital mineira se formaram em meio a processos
histórico-sociais em totalidades marcadas pelo compartilhamento das vivências no local de
moradia e na fábrica, mediante as modificações impulsionadas pelo capitalismo. Em
contextos específicos, onde se predominou a existência de instrumentos de acumulação
capitalista, os trabalhadores (re) construíram expectativas, valores, representações e atitudes
permeados de sentido. Esta tônica coletiva não imputa a existência de uma cultura operária
intrínseca e completamente autônoma. Muitas vezes dispõe-se de estratégias diversas para
obtenção de reivindicações, o que explica a apreensão e a reprodução de elementos culturais
que podem inclusive consolidar sistemas dominantes. O caráter dialético e não estático da
cultura lhe dá a possibilidade de ser uma unidade dentro de um universo heterogêneo como o
mundo do trabalho, pois em meio às particularidades ainda permanecem recorrentemente
hábitos, ações e valores em comum, segundo as experiências realizadas nas oficinas e na
convivência do bairro.
O conceito de cultura associativa é também relevante, pois tangencia valores
amplamente comungados entre trabalhadores, seja pelo hábito de se associar em busca de
direitos e melhorias sociais, seja pela produção cultural expressa numa linguagem muito
própria de suas condições materiais e subjetivas. Entende-se aqui que rituais símbolos e
instituições desenvolvidos e revisados pelos ferroviários tiveram sentido para sua realidade e
possibilitaram uma coesão nas formas de associação da classe trabalhadora. Adquirir o hábito
de se associar e promover o desenvolvimento de expressões e diferentes linguagens culturais
contribui efetivamente na forma de os ferroviários perceberem-se a si e o mundo ao seu redor,
identificando-se no grupo e diferenciando-se do restante da sociedade pelos papéis
desenvolvidos nas oficinas e na vizinhança.
Ao analisar o processo de construção da cultura, entendida como produto das lutas por
direitos e das redes de solidariedade formados na vivência do trabalho e das identidades dos
trabalhadores da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) nas décadas de 1930, 1940 e 1950
do século XX, Andréa Maia (2002) esclarece que a identidade destes trabalhadores deriva de
características comuns à categoria e de sua diferenciação em relação ao restante da sociedade.
O caráter identitário pode ser visto nas demonstrações de pertencimento de grupo, sob a luz
do partilhamento de origens, hábitos e costumes e no que se refere ao fato de o indivíduo
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delegar para si e para seus companheiros de trabalho um papel de sujeitos sociais, como, por
exemplo, nas manifestações de reconhecimento de si mesmos e dos colegas de trabalho como
seres ferroviários. Magda Neves (1991a) estuda de que maneira as vivências dos
trabalhadores da cidade de Contagem, Minas Gerais, possibilitaram a construção de redes
informais de sociabilidade fundamentais à existência de identidades individuais e coletivas.
Segundo a opinião da autora, os sentimentos de pertencer e de se identificar com o grupo se
dá através do cotidiano nos locais de trabalho e no espaço de moradia.
A identificação de cada sujeito com os colegas de oficina dentro e fora do bairro não
se resume a uma orientação de interesses totais em comum, mas é correto afirmar que em
meio às diferenças sócio-culturais entre eles emergiram condições materiais e subjetivas
semelhantes capazes de fazê-los se colocarem como pares. Os processos histórico-sociais
vividos pelos trabalhadores das oficinas também refletiram nas formas de representar e de
organizar o território. As relações de vizinhança e no ambiente de trabalho incutem práticas
de reciprocidade entre os próprios ferroviários e deles para com os moradores do bairro,
sinalizando vivências singulares repletas de conflitos e cooperação que resultam na produção
de associações e instrumentos de reivindicação diversos. Neste toar, apesar das disparidades e
dos conflitos de condutas no universo do trabalho a marcante identificação entre iguais em
seus interesses em comum vem à tona na medida em que o tempo de convivência no bairro e
nas oficinas aumentava.

2.3 Trabalho e trabalhadores: um balanço sócio-histórico

2.3.1 Os trabalhadores como protagonistas da realidade histórico-social

Para compreensão das experiências da classe trabalhadora, Edward Thompson (1988)
se orienta pelo cotidiano dos sujeitos em contextos singulares. Os estudos se assentam nas
vivências de homens e mulheres em situações que imputam a construção de laços sociais
dentro da variabilidade de conhecimentos e experiências dos indivíduos, não eximindo,
entretanto, as determinações objetivas. A classe trabalhadora não é uma categoria estática,
muito menos quantitativa, pois os trabalhadores não se comportam literalmente à sua
condição material, portanto, “a classe operária formou a si própria tanto quanto foi formada”
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(THOMPSON, 1988, p. 18), remetendo-se à capacidade dos trabalhadores em operar a
própria história e a cultura, de acordo com suas experiências. Enquanto Thompson discute o
fazer-se operariado através da análise dos recursos e dos repertórios autodidatas das
organizações e manifestações operárias derivados das instruções vivenciais, Alf Ludtke
(1991), na tentativa de constituir uma interseção entre modo de produção e modo de viver,
promove um estudo das necessidades e dos interesses da classe trabalhadora, de forma que as
experiências organizadas na vida produtiva não fossem determinantes para provocarem a
redução determinística dos modos de vida. De acordo com o autor, a análise das
manifestações esporádicas dentro das estruturas devem ser vistas menos como negação e mais
como aspectos de autodefinição, sendo que as condições determinantes das atividades
cotidianas só podem ser deduzidas mediante o estudo da vida cotidiana. O que se deve
aparecer em primeiro plano é a experiência ou as regras e símbolos sociais e culturais em suas
transformações, sem as quais o sistema não poderia se modificar. (LUDTKE, 1991).
Ao considerar a posição de Raphael Samuel (1991), sobre o essencial enfoque da
história social em temas de debate público no âmbito da vida real e cotidiana, pode-se
conceber a classe trabalhadora como fenômeno que se faz e se realiza diante os processos
histórico-sociais? A resposta a tal questionamento pode ser formulada segundo a concepção
de que classe e sua cultura não são elementos estanques e não se criam automaticamente. São
os sujeitos, com ações e orientações efetivas, os responsáveis pela transformação da realidade
social frente às imposições do capital. Para tal reflexão deve-se compreender que a ausência
de modos de vida singulares ao convívio dos trabalhadores, impossibilitaria, diante os padrões
do sistema produtivo, as dinâmicas que transformam sua existência material e simbólica. A
realidade das relações produtivas não deve esgotar a realidade do cotidiano do trabalho, muito
menos das manifestações dos trabalhadores sobre o patronato, o Estado e a cultura dominante.
As rotinas de trabalho e as pressões institucionais não eximem a busca por melhores
condições de vida e trabalho, pois as leituras realizadas pelos trabalhadores sobre suas
condições materiais e seus modos de vida reelaboraram práticas e significados contribuintes à
organização de vários movimentos em proveito de ações contestatórias.
Em um contexto de racionalização gerencial e produtiva da economia capitalista, os
ferroviários estudados em Belo Horizonte questionaram as imposições sócio-culturais
verticalizadas, expressando sua composição da classe no cerne das relações sociais. O saber
adquirido nas ocupações realizadas nas oficinas do bairro Horto, a transmissão e a

53

aprendizagem pela oralidade de estilos, técnicas e formas mobilização, arquitetaram uma
cultura costumeira cada vez menos sujeita ao domínio ideológico dos governantes e do
patronato.

2.3.2 A constituição de estratégias mobilizatórias dos ferroviários e sua contribuição para
os debates sobre o trabalho.

Discutir os mecanismos de organização e manifestação operados pela classe
trabalhadora não significa apenas descrever a resistência dos trabalhadores diante a autoridade
do Estado e da empresa, mas resgatar os procedimentos reivindicatórios que contribuíram
efetivamente para desdobramentos políticos e sociais no contexto vivido.
Eric Hobsbawm (1987b) promove uma discussão embasada na formação e no
desenvolvimento das classes trabalhadoras no período situado entre o fim do século XIX e
meados do século XX. O autor reflete sobre as relações sociais dos trabalhadores, pontuando
sua situação frente às mudanças globais, com respeito à sua consciência, seus modos de vida e
suas formas de luta. No capítulo intitulado O Fazer-se da Classe Operária: 1870-1914, Eric
Hobsbawm (1987b) afirma que a partir de 1880 os trabalhadores passaram a se ver e agir
como classe trabalhadora, abandonando uma postura apolítica e apática, em função da
ampliação das condições materiais e do norteamento social e institucional do operariado.
Neste universo, os pequenos movimentos autônomos se transformaram em fenômeno
nacional, cujas lideranças eram providas das experiências locais de trabalho. O poder dos
movimentos esteve na obstinação das bases, as quais se tornavam cada vez mais
representativas aos olhos dos trabalhadores. Para o autor, o que atraiu estes sujeitos a suas
lideranças foi uma série de experiências comuns, dentre elas as lutas coletivas e o cotidiano
do trabalho, ao exprimir uma consciência de classe materializada em formas de vestir, falar e
negociar, fornecendo plataformas sociais para o fortalecimento das organizações.
O estudo de Hobsbawn acentua a análise das organizações de caráter autônomo e
chama atenção para a dimensão do cotidiano e das experiências da classe trabalhadora.
Através da leitura de diversos estudos referentes às formas de organização e manifestação
realizadas pelos trabalhadores, infere-se, para efeito dos objetivos da presente pesquisa, a
ocorrência de diversos movimentos reivindicatórios, como os referenciados pela análise do
autor. Andréa Maia (2002b) resgata experiências de trabalho e as principais mobilizações
ocorridas nas lutas por direitos dos ferroviários da região do oeste de Minas Gerais. A autora
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traz à tona a força das ações coletivas dos ferroviários na cidade de Divinópolis em seu
cotidiano de organização e manifestação, pois contribuiu para o compartilhamento de
pensamentos e de interesses provenientes das experiências no trabalho.
Andréa Maia (2002b) afirma que desde o início das atividades ferroviárias em Minas
Gerais havia uma intensa tentativa de manter um controle sobre os trabalhadores, às vezes por
parte do Estado, outras vezes pelo patronato, e o resultado foi uma série de reações em favor
de melhores condições de vida e trabalho. Com o passar do tempo a resistência contra a
exploração se tornou parte do cotidiano dos ferroviários, sobremaneira nas organizações
autônomas, quando ainda não havia sindicato da categoria no Estado. As associações
mutualistas foram o canal para as principais reivindicações dos trabalhadores, travestidas de
grupos beneficentes ou clubes ferroviários da cidade devido à repressão dos governantes e da
chefia. De acordo com a autora, as associações se assemelhavam às ligas operárias, também
conhecidas como associações de resistência, que se estruturaram para organizar a resistência
dos ferroviários contra os patrões. Seu primordial objetivo era mais que o sobreviver, mas o
reivindicar, deixando de lado o caráter do socorro mútuo característico das primeiras
organizações operárias. Andréa Maia (2002b) cita instrumentos de reivindicação dos
trabalhadores, que perpassavam desde jornais e panfletos a greves e sabotagens.
Liliana Segnini (1982) expõe como a pressão dos ferroviários paulistas sobre a
burocracia resultou em mudanças significativas na dinâmica da exploração e da acumulação
do capital, não excluindo as contradições e derrotas das organizações e posicionamentos dos
trabalhadores. A autora foca-se no poder disciplinar exercido na Companhia Paulista de
Estradas de Ferro entre os séculos XIX e XX, levando em consideração as pressões
econômicas, políticas e sociais estabelecidas pelos parâmetros estruturais. Segundo Liliana
Segnini (1982), a busca pela dominação exercida pela empresa em favor do capital perpassou
por instrumentos de controle e exploração diversos, em especial a burocracia, orientando-se
pela delegação de hierarquias e o estabelecimento regulações no ambiente de trabalho através
de normas.
As formas de dominação, para a autora, adaptam-se às condições contextuais, por
meio de novos mecanismos de intervenção na organização dos ferroviários. O processo de
controle estabelecido na ferrovia, com a formação de hábitos para controlar o trabalhador,
possibilitou a formação de uma organização social e a correlação de forças existentes em seu
interior. As apropriações na gestão das organizações projetadas pelos ferroviários contra a
ferrovia pressionaram a burocracia patronal e exprimiram a capacidade do trabalhador em
negociar com a instituição, em função de suas necessidades e interesses internos. De certo é
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que à medida que os sujeitos tomam consciência de seu papel na produção, o conteúdo da
dominação muda. (SEGNINI, 1982). De acordo com a autora, a busca por melhores condições
de vida e de trabalho se materializou em associações e demais mobilizações, dentre as
paralisações e as greves, e forçaram mudanças ponderáveis na dinâmica de exploração do
capital. Desta maneira, a autora pode inferir sobre a constante atualização dos mecanismos de
exploração exercidos pela empresa, em reação às pressões exercidas pelos ferroviários, com a
implantação de padrões técnicos e de gestão cada vez mais diversificados para o controle e
obediência sobre o trabalhador.
Hélio da Costa (1999) faz severa crítica à redução analítica sobre a classe operária –
retratada em parte da historiografia do trabalho como alvo de cooptação do Estado ou de
partidos -, apontando como necessária a reobservação da organização dos trabalhadores nos
locais de trabalho, através de um estudo sobre as lutas de trabalhadores em São Paulo nos
anos de 1940 e 1950. Ao invés de conceber o trabalhador como objeto de cooptação de
regimes políticos e estratégias de dominação burguesa, o autor dá preferência às suas
ambigüidades, contradições, vitórias e derrotas, bem como às organizações autônomas deste
contexto, indicando-as como legítimas representações trabalhistas do ponto de vista das bases
do operariado em momentos de reivindicação. No que tange os ferroviários, especialmente os
trabalhadores da Cia Paulista de Estrada de Ferro em Campinas, da São Paulo Railway, da
Estrada de Ferro Mojiana e da Estrada de Ferro Santos- Jundiaí - o autor pondera as várias
ações não formais ocorridas, sendo elas compostas por lideranças originadas e formadas nos
locais de trabalho pelo fato de uma maior identificação os mesmos, agindo em determinadas
situações em contraposição à força sindical.
Ao descrever episódios das mobilizações ferroviárias, o autor defende a idéia da ação
dos trabalhadores enquanto um cruzamento entre experiências de lutas, condições materiais e
delimitações políticas. A organização autônoma infere memórias de lutas e tradição de
resistência, as quais faziam dos locais de trabalho o centro do movimento e o lugar
privilegiado das ações. Para Hélio da Costa (1999), os sindicatos se tornaram verdadeiros
palcos de conflito entre trabalhadores em função de seus interesses diversos. Porém, os
trabalhadores não imprimiram uma concepção de negação à instituição, devido à ligação
política e pessoal dos sujeitos com ela. Segundo o autor, mesmo com a criação de instituições
paralelas lideradas pelas bases, os trabalhadores continuavam freqüentando os sindicatos
paralelamente, não obstante a marginalização da instituição e o crescimento da legitimidade
das Comissões de Greve, vistas pelas bases como símbolos de representação classistas.
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Na opinião do autor, a prática radicalizada dos ferroviários se pautou tanto nas práticas
dos militantes comunistas, quanto nas manifestações do cotidiano de lutas na busca por
melhores salários e condições de trabalho. Os ferroviários propiciaram experiências que se
estenderam por outros setores da sociedade, mesmo com toda diversidade e contradições nas
formas de organização e reivindicação operária em São Paulo. O texto demonstra a
complexidade tangente à construção das experiências operárias, no que diz respeito às
inúmeras influências político-partidárias, econômicas e cotidianas no âmbito do trabalho. É no
contato com o ofício que se depara com modos de vida propositores de papéis aos
trabalhadores, assim como politiza espaços institucionais. “[...] o desenvolvimento de
múltiplas experiências organizativas perpassa o próprio surgimento da classe trabalhadora
como sujeito coletivo ao transformar a unidade potencial dos setores populares em força
política efetiva.” (COSTA, 1999, 25).
Alexandre Fortes (1999) identificou o enfraquecimento da estrutura sindical nos anos
de 1930 e, destarte, a proliferação de organizações autônomas nos locais de trabalho. Atribui
como principais motivos para esse fato a orientação contraditória do sindicato em relação às
suas origens18 e a ingerência do Estado diante às organizações formais operárias. Fernando da
Silva (1999) pesquisou as atitudes “espontâneas” e as posições políticas dos doqueiros de
Santos entre os anos 1930 e 1950, quando a base da categoria passou a desrespeitar as
decisões e os estatutos de instâncias políticas superiores como o PCB, o PTB, CGT e os
sindicatos cupulistas19. Para o autor, as ações coletivas foram possíveis pela experiência dos
trabalhadores em suas ocupações e pelo anonimato das práticas, facilitando a formação não
institucional de grupos e formas secretas de resistência e fornecendo às ações cotidianas
parâmetros para interrupções coletivas no porto de Santos.
Michel Hall e Paulo Sérgio Pinheiro (1985) procuram discutir a composição e a luta
por autonomia da classe operária na América Latina e criticam o posicionamento da
historiografia do movimento operário no continente, fundamentada na assertiva sobre o
fracasso histórico dos trabalhadores. Esta concepção é vista como indicativa de um campo de
análises cujo caráter é determinista, pois indica a apatia e a falta de consciência dos sujeitos
18

A questão das origens de classe dentro do movimento é um tema há muito discutido entre os pesquisadores e
militantes. Neste texto, o autor traz considerações importantes, no sentido de apontar a distância entre as bases e
as diretorias, desdobrando-se em situações como a aproximação da autoridade sindical com o Estado e a luta por
autonomia por parte da maioria dos trabalhadores. Os conflitos dentro do sindicato se intensificaram, devido às
buscas pela reapropriação dos discursos do papel sindical.
19
O sindicalismo nacionalista afetou diretamente o sindicalismo de esquerda. Os sindicatos cupulistas estavam
preocupados com a grande política e não com a reivindicação dos trabalhadores. Teixeira infere que a revolta e
as organizações frente às forças pouco sintonizadas com os interesses da classe operária minaram a idéia de
passividade e submissão dos trabalhadores.
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em fatores dentre a composição agrária e imigrante de classe; as patologias classistas em nível
político, com lideranças cooptadas pelo patronato ou pela máquina estatal; a ausência de um
projeto burguês e a maturidade do operariado. Assim, interpretações mecanizadas sobre a
origem da classe trabalhadora conotam uma história sem conflito e sem contradições.
Em contraposição às propostas que negligenciam a variabilidade das formas de
organização e reivindicação operária, os autores confirmam evidências sobre inúmeras
movimentações ao longo do final do século XIX e princípio do século XX e descrevem
formas de luta, em especial não institucionalizadas, organizadas sem apoio de organizações
oficiais, em busca de melhores condições de trabalho e de vida por parte dos trabalhadores.
Nas opiniões de Michel Hall e Paulo Sérgio Pinheiro (1985) é provável que as manifestações
de caráter informais e cotidianas não tiveram lugar na historiografia latino-americana por
representarem uma ação coletiva dos trabalhadores com poder de transformação dos
parâmetros estruturais da sociedade ligados à acumulação de capital e aos níveis de emprego.
Os autores sinalizam agravantes, e não condicionantes, influenciadores na formação da
classe trabalhadora, como a emergência de um contingente de desempregados em busca de
trabalho e os conflitos étnicos com os imigrantes que participavam dos movimentos operários,
além do estranhamento ao ambiente de trabalho enquanto um espaço novo na vida da maioria
das pessoas. Entretanto, para os autores, é no ambiente de novidade que surge a possibilidade
de contatos estreitos e, conseqüentemente, o fortalecimento de mecanismos de solidariedade
frente às condições adversas no cotidiano do trabalho. A apatia dos trabalhadores não poderia
ser considerada, deste modo, como dada, pois “a apatia política, ao contrário, é geralmente
uma condição induzida e mantida muito cuidadosamente em proveito da ordem dominante
através do uso generalizado do medo.” (HALL; PINHEIRO, 1985, p.112). A classe operária,
não se sentindo suficientemente forte para vencer sua situação, embora sempre consciente
dela, e numa aparente aceitação aos instrumentos de dominação, manteve-se na luta
permanente contra as condições de vida e trabalho.
O enfoque nas experiências contribui para balizar questionamentos concernentes à
passividade da classe trabalhadora na América Latina perante o Estado e o patronato.
Considerar as orientações e as condutas políticas dos sujeitos e das instituições coordenadas
pelos trabalhadores, em suas múltiplas relações com as estruturas de poder oficiais na busca
por objetivos comuns, exprime a complexidade das formas de organização e manifestação
cotidiana dos trabalhadores, principalmente as realizadas sem vínculos com canais de
representação formal.
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Os questionamentos ao padrão sistemático de disciplina e de trabalho foram
organizados sob a forma de múltiplas organizações e linguagens, cujos repertórios se
multiplicaram em situações de privação material e moral. O processo cotidiano de construção
de modos de vida existentes nos locais de moradia e de trabalho caminhou de encontro às
orientações técnicas e gerenciais do sistema capitalista e da empresa. Neste sentido, as
múltiplas formas de organização e manifestação dos ferroviários da RFFSA em Belo
Horizonte se realizaram de forma heterogênea na busca coletiva por direitos e melhores
condições de vida e trabalho. Os movimentos não institucionais, como o MUF e outras
mobilizações esporádicas organizadas em momentos de necessidades eventuais, forneceram
informações sobre a identificação dos trabalhadores com seu papel social, ou seja, enquanto
classe.

A gente (membros do MUF) incomodava o pessoal do sindicato nas campanhas
salariais e nas greves... A direção do sindicato era muito conivente com a empresa e
a gente era contra isso, porque a gente sabia da situação do trabalhador, do chão de
fábrica. Colocava eles em choque muitas vezes, atrapalhava as assembléias que eles
faziam pra cobrar imposto confederativo, taxas compulsórias e eleição de juiz
classista. O sindicato não representava a categoria junto à empresa, então era a gente
que tinha que representar o trabalhador e a gente não aceitava os mandos da empresa
20
querendo passar por cima dos nossos direitos. (Depoimento Verbal) .

Os participantes de tais movimentos contrapõem seus interesses aos interesses de
outros grupos e das estruturas do poder – o Estado, a chefia da empresa e colegas de trabalho
contrários às suas formas de luta - inclusive no interior da própria categoria, uma vez que
agiram em desacordo com as diretrizes sindicais. Suas lideranças ganharam força
proporcionalmente à operacionalização da experiência política e de trabalho adquirida ao
longo do tempo. As oficinas e seus trabalhadores, em especial, simbolizavam a resistência da
categoria frente às imposições técnico-operacionais e sociais da empresa.

Eu acho, quando eu entrei pro MUF, já vinha das lutas da oficinas, das lutas dos
maquinistas, que já começavam assim, pensar essa coisa de ter que se organizar, de
ter que né... Brigar por algumas coisas entendeu, já era um movimento que surge
mais nas oficinas e que eu num penso que aconteceu via administrativo, mas o MUF
eu acho que ele foi assim, até mesmo porque a gente tinha assim um sindicato muito
pouco representativo né, então o MUF começa encarnar todo um movimento até
social. Então já vinha, né, o Aílton (refere-se a Aílton de Paula Firmino), “vamo
brigar, vamo nos organizar, porque se agente não se organizar a ferrovia não vai dar
nada de graça” [...] o movimento ganha força, era super interessante assim. Teve
uma vez, o Zé Maria lá de Montes Claros e aí assim “nó, porque num conhecia,
20

Depoimento de Romero Wagner do Carmo concedido em 17/12/2007.
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agora fiquei sabendo do MUF e o MUF... E eu também sou de esquerda, eu
também”, e eu gostei muito daquilo, “nó, que legal Zé Maria com a gente”. (risos).
Eram lideranças mesmo sabe? A gente enviava panfleto pra eles, os líderes como o
21
Zé Maria, e ele pegava e distribuía pra nós naquela área. (Depoimento Verbal) .

Estes grupos instrumentalizaram seus anseios em práticas fora dos padrões da
legalidade trabalhista e das normas estatutárias do sindicato. Uma parcela considerável dos
trabalhadores das oficinas da RFFSA participou de movimentos não institucionalizados e
ampliou a representatividade da categoria, pois, apesar de aceder em suas ações sentimentos e
anseios em comum à categoria, sinalizou a existência de diferentes opiniões e necessidades
dos trabalhadores frente ao sindicato. Os movimentos não formais, portanto, colocaram outra
parcela dos ferroviários em ação, para além de uma comum mediação com o patronato e com
o Estado. As práticas operadas por tais grupos sempre geraram debates e conflitos intensos no
interior da classe trabalhadora, quanto à legitimidade de sua representação e no que se refere
aos meios de interpelação em busca das demandas coletivas.

2.3.4 O espaço e sua importância na dinâmica da classe trabalhadora.

Em um artigo intitulado Classe e História do trabalho, Mike Savage (2004) alerta para
a necessidade de repensar a história do trabalho, tomando por base a discussão espaço e lugar,
cujo foco principal está na articulação entre as estruturas de classe, a formação demográfica
da classe e as formas de mobilização. Busca-se repensar a formação da classe para além dos
impasses teóricos e metodológicos criados pelas conceituações marxistas e weberianas.
Segundo o autor, as estratificações podem ser estudadas em escalas menores, tal qual a cidade
ou a comunidade, e não devem ser ponderadas como auto-centradas, haja vista a dinâmica dos
fluxos migratórios, das escolhas e das práticas políticas. Para Mike Savage (2004), a formação
da classe implica na emergência de novas dinâmicas familiares, na criação de ritmos
rotineiros e temporários, propriedades criadoras de relações de amizade e formas de adaptação
à cultura da fábrica. Desta forma, quando os trabalhadores estão vulneráveis às incertezas da
vida material, torna-se possível a formação local de estratégias de sobrevivência, de redes de
solidariedade e de identidades peculiares, sendo possíveis comunidades do mesmo ramo se
diferenciarem por estarem afastadas, ao mesmo tempo em que se assemelham com outras
geograficamente mais próximas.
21

Depoimento de Dilma Froes Vieira concedido em 21/01/2008.
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A formação da classe deve ser visto como um processo demográfico, temporal e
cambiante, já que os litígios do mundo industrial têm como centro o lugar; é no lugar que as
identidades locais e de classe podem fundir e se combinar. O autor postula a necessidade de se
examinar as interligações entre níveis espaciais distintos e na forma de mediadores espaciais
como papel-chave nas mobilizações políticas. Na visão de Mike Savage (2004), as
mobilizações políticas podem estar mais vinculadas aos elos de vizinhança e de residência e
menos às ocupações ou à classe, e desta maneira, infere que espaço e tempo não podem ser
considerados somente pano de fundo dos estudos históricos, mas parte dos processos de
mudança: “É tão relevante olhar para as estratégias de vida atualizadas nos bairros urbanos e
nos lugares quanto para o processo de trabalho em si mesmo. Nesse olhar, o trabalho,
enquanto emprego, não carece ser visto como o único ou o principal eixo da classe social.”
(SAVAGE, 2004, p.33).
Magda Neves (1991a) discute as experiências de mulheres na Cidade Industrial de
Contagem, Minas Gerais, no ano de 1968, em suas vivências de trabalhadoras e moradoras
deste espaço. Privilegiando diversas narrativas, a autora analisa a contínua interferência dos
sujeitos em sua realidade social e política, por meio de projetos, representações e lutas, num
contínuo fazer e refazer da estrutura social imposta. Para Magda Neves a identidade operária
em Contagem se formou ao longo de experiências em comum vivenciadas no espaço de
moradia e de trabalho, em forma de relações sociais de alianças, oposições, derrotas,
sentimentos de esperança e desejos diversos. Os ritmos de vida e trabalho impostos pela
urgência da produtividade impuseram rotinas entre a casa, o bairro e fábrica, todavia “a
consciência da exploração e do desgaste se contrapõe à vivência do encontro dos
companheiros e à brincadeira revivida.” (NEVES, 1991a, p. 77). Assim, as relações de
sociabilidade e o sentimento de pertencer são desenvolvidas em um contexto, no qual os
trabalhadores interferem diretamente em seus espaços; são sujeitos de suas práticas, que
pensam, agem, escolhem, sentem.
O bairro é um processo histórico-social organizado e apropriado pelos sujeitos de
acordo com suas experiências locais e nas interferências dos parâmetros estruturais sobre a
cidade e seus equipamentos. O Horto no período estudado foi um lugar de múltiplas vivências
entre a maioria dos ferroviários que trabalhavam nas oficinas da RFFSA. Um espaço de
formação de redes de solidariedade, relações familiares com significados heterogêneos,
estratégias de sobrevivência e pontos de encontro. Tais processos de interação foram
construídos singularmente devido à aproximação física e social e aos modos cotidianos no
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local de trabalho. Os usos e a organização do espaço do bairro Horto repousam num processo
de interações menos anônimas entre os ferroviários e o restante dos moradores. Os laços
foram estreitados também pelo dia-a-dia do trabalho nas oficinas, porém as experiências
transpassavam os muros da empresa e se estendiam aos diversos lugares de encontro e de
interação organizados por estes sujeitos, com a sede da banda filarmônica, os botecos e os
campos de futebol.

Tinha o futebol no final de semana, os botecos e as apresentações da banda de
música do bairro. Os bailes todo sábado, tinha teatro lá também. Ela apresentava em
todas as atividades que tinha aqui. Era a banda Primeiro de Maio, as festas da igreja
aqui também. Ela abrilhantava ali.
[...] Era uma simbiose perfeita, entendeu? Era um ajudando a fazer o telhado do
outro, entendeu? A maioria das casas era feita de adobe. O pessoal (os ferroviários e
suas famílias) vinha aqui e ajudava a fazer o adobe. Tinha até um termo caipira que
eles falam adjutório. Não sei se você já ouviu falar isso lá na sua terra. Adjutório é
ajuda, né? Tô precisando de um adjutório: juntava aquela turma, todo mundo ia lá e
ajudava suspender as paredes, ajudava a fazer o telhado, a troco de nada, entendeu?
A troco de nada. A troco da amizade que a pessoa tinha ali um com o outro.
(Depoimento Verbal)22.

É plausível lançar mão da idéia de que as experiências situadas em contextos de
constituição dos modos de vida e da conformação de uma cultura sustentam as formas de
organização do espaço. Paralelamente às mudanças e às permanências determinadas pela
dinâmica do capital sobre os modos de vida urbanos, tem-se que as vivências locais no bairro
e na fábrica se influenciaram e ajudaram a desenhar as estruturas materiais e simbólicas do
Horto. O bairro é um microcosmo da cidade, um espaço em que as pessoas estavam próximas
fisicamente, um meio composto de ações e sentidos diversos ressignificados em proveito de
objetivos e interesses em comum àquele contexto. O Horto foi uma unidade urbana onde os
ferroviários conformaram variadas vivências de conflitos, incertezas, contradições e laços de
cooperação, num intenso jogo de influências com o cotidiano do trabalho.

Tudo em família porque todo mundo combinava sô. Todo mundo era da porta da
cozinha de fulano. Você chegava lá “ô fulano, tem café aí?” Chegava e ia entrando.
Era assim. Todo mundo combinava um com o outro. Aconteceu muito casamento.
Muitos casamentos. Filhas e filhos de ferroviários, um amigo casava com a filha de
outro amigo, ferroviário também. Compadres? Compadrio aqui era danado, viu sô.

22

Depoimento de Wellington José Faccio concedido em 29/04/2010.
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Porque geralmente os ferroviários tinham muitos filhos, entendeu?. (Depoimento
23
Verbal) .

Este capítulo teve por escopo a exposição de concepções teóricas voltadas para uma
relação entre cultura e trabalho, no intuito de interligá-las às experiências de vizinhança e de
mobilizações entre ferroviários no bairro Horto em Belo Horizonte. Para tanto, foram
fundamentais as discussões a respeito da multiplicidade singular dos modos de vida,
responsável pela formação dinâmica da cultura da classe trabalhadora, assim como a
variedade de recursos e de repertórios interpelativos utilizados pelos trabalhadores em busca
de seus interesses e necessidades e quanto às formas de apropriação do bairro, definido como
espaço sócio-espacial constituído segundo experiências materiais e simbólicas. É possível
observar que o núcleo desta pesquisa está nos trabalhadores enquanto protagonistas históricosociais, transformadores dos espaços e grupos em que vivem, podendo apontá-los como seres
de escolhas e posicionamentos políticos variados; agentes precursores de vitórias,
contradições e fraquezas: são seres de ação efetiva.

23

Depoimento de Wellington José Faccio concedido em 29/04/2010.
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3 ORGANIZAÇÃO, APROPRIAÇÕES, SIGNIFICADOS E MODOS DE VIDA
CONSTRUÍDOS NO BAIRRO HORTO EM BELO HORIZONTE

Este capítulo tem como objetivo discutir a construção de modos de vida e de uma
cultura ferroviária no bairro Horto Florestal em Belo Horizonte, operados pelos ferroviários
da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), a partir de suas experiências vicinais e suas relações
com o ambiente de trabalho. Pautou-se nas formas de organização e apropriação dos múltiplos
espaços do Horto e nos significados que os trabalhadores construíram sobre suas experiências
no local de moradia e na fábrica. Calcou-se, desta maneira, nas estratégias de sobrevivência,
nas redes de parentesco e de vizinhança, nos espaços de convivência e nas representações
sobre o bairro, como fatores condicionais à existência de sentimentos de identificação e de
pertencimento com o local e de uma coesão cultural na comunidade.

3.1 A constituição do bairro no contexto de desenvolvimento da ferrovia

3.1.1 As cidades e o bairro nos estudos urbanos.

O meio urbano foi discutido em diversas instâncias teórico-conceituais por correntes
de análise diferenciadas que têm em vista as novas realidades apresentadas pelas cidades em
contextos industriais e pós-industriais, transformando significativamente os processos sócioculturais ao engendrar novas perspectivas a respeito das experiências sociais nas metrópoles.
O crescimento dos estudos sobre os espaços urbanos e em especial, nos planos sociais e
espaciais incute uma busca incessante por conhecer as singularidades destes locais, tendo em
vista as experiências que definem suas condições históricas, culturais e territoriais.
As propostas para o urbano se divergem com respeito à natureza e dinâmica dos
espaços das cidades. Nas postulações de Karl Marx e Friedrich Engels (1987) a cidade
moderna constitui-se como um local da produção e reprodução do capital, portanto, um lugar
da luta de classes. O pensamento weberiano estabelece a cidade como um modelo ideal,
pautada pela autonomia política e pela presença do mercado, tratando do desenvolvimento do
capitalismo moderno e de sua racionalidade nos tempos industriais. A escola de Chicago
imprimiu uma visão espacializada da vida social, baseando-se em grupos e lugares, cuja
organização social se expressa de forma diferenciada, o que faz da cidade uma variável
independente. De acordo com Maria Josefina San’tana (2003), a sociologia francesa afirma
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que a cidade não é a produtora de sua cultura, como transparece à luz da Escola de Chicago.
As expressões existentes no meio urbano caracterizam a sociedade capitalista e deste modo, a
cidade se expressa

como um lugar socialmente produzido, com configurações

correspondentes aos modos de organização sócio-econômicos e de controle político.
Segundo Luciana Andrade (2007) a cidade tem uma dinamicidade nas suas formas
físicas e sociais, segundo determinados contextos e funções as quais exerce. A cidade está
aberta a todos, sendo também lugar de conflitos, disputas e exercícios de poder de um grupo
sobre o outro. Neste espaço não basta a existência física, mas que os indivíduos o ocupem e
lhe dê significados, efetivando-se no uso das pessoas no cotidiano. A autora salienta que o
espaço urbano não se constitui em si mesmo e não está pronto per se; é um local não
exclusivo da formação social da vida social, seja por suas delimitações geográficas, numéricas
e administrativas, seja pela propagação de modos de vida urbano. Para José Guilherme
Magnani (2002), as cidades estão inseridas num sistema mundial, onde se destinam capitais,
serviços, trabalho, produção de comportamentos e estilos de vida. Afirma que dar voz e se
colocar no lugar do outro é fundamental para compreensão de comportamentos não de
indivíduos em si mesmos, mas de atores sociais que vivem e se relacionam nas cidades e em
seus equipamentos. Segundo o autor, os padrões de comportamento inclinam para o olhar
antropológico uma totalidade experenciada pelos atores e reconhecida por eles.
A problemática do bairro está diretamente intricada à questão das cidades, pois se
pode considerá-lo um domínio produtor de mudanças na cidade como também um resultado
de suas transformações. Enquanto um espaço habitado e demarcado pelas orientações
culturais e pelas determinações políticas e econômicas de cada comunidade, ele possibilita
novas dinâmicas ao meio urbano e encerra um processo de transformações contínuas em
outros lugares ao longo do tempo, uma vez que as sociedades se modificam historicamente.
No que tange Belo Horizonte, Andréia Ribeiro (2008) abrange quatrocentos e oitenta e quatro
bairros, incluindo vilas e favelas. Ainda de acordo com a autora, o parâmetro base do IBGE
para a definição de bairro é de uma subdivisão intra-urbana legalmente estabelecida através de
leis ordinárias das câmaras municipais e sancionada pelo prefeito. Entretanto, ela questiona tal
conceituação e sua delimitação, pois o bairro deve ser observado com referências além dos
limites territoriais, ou seja, através de experiências e interações locais; o bairro como espaço
social sujeito a representações constituídas a partir de sua história, vivências e relações. Para
Andréia Ribeiro (2008), a existência do bairro se articula ao processo histórico de uma cidade
e sua construção se baseia nas práticas da vida cotidiana e nas representações de suas
vivências e interações. Ressalta também o caráter extralocal da construção do espaço, no
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sentido de enfocar os diversos locais da cidade que se relacionam e fortalecem a constituição
do bairro.
De acordo com Luciana Andrade (2007) o bairro deve ser visto como entidade sócioespacial. A autora expõe a importância de estudar os bairros a fim de compreendê-los como
parte integrante da cidade, deixando a concepção de sua forma isolada e engendrando estes
locais em contextos mais amplos. Infere que a organização dos bairros está condicionada por
fatores diversos, uma vez que os moradores não estão confinados no espaço do bairro e
interagirem com outros locais e suas práticas culturais. Os contatos com outros contextos e as
interações ocorridas no interior do seu local de moradia fazem com que as pessoas se
identifiquem com o modo de vida urbano pela referência ao bairro, constituindo relações
identitárias ligadas ao espaço de vivência. Andréa Castro (2009) explicita que o bairro é uma
importante unidade de observação. Define este espaço como o centro das relações cotidianas,
das ações e das relações corriqueiras, criadoras de formas de identificação, embora deva ser
inserido numa totalidade materializada na cidade. Em sua concepção, por mais intenso que
seja o condicionamento da estrutura e do funcionamento do bairro a contextos e grupos
funcionais mais amplos ligados à cidade, região ou país, é no campo do bairro e nas
interações desenvolvidas em seu interior que as práticas e representações tomam sentido.
Graça Cordeiro e Antônio Costa (1999) compreendem os bairros como comunidades ou
núcleos vivenciais da vida comunitária. Eles representam a realidade social da cidade em
memórias, histórias, povos, contrastes e comportamentos e possuem formas de sociabilidades
e culturas próprias. Para os autores os bairros são construções sociais pautadas em práticas e
representações elaboradas no âmbito local e extralocal, este último, em relação a suas
interações com outros espaços.
Na concepção de Pierre Mayol (1990) a análise sócio-etnográfica da vida cotidiana e
os dados a respeito das imposições externas no bairro devem ser trabalhados de forma estreita,
com o fim de se estabelecer uma relação entre o cotidiano e o espaço público. O autor vê a
necessidade de definir o bairro a partir de suas características históricas, estéticas e sócioprofissionais. Baseando-se em Henri Lefebvre, destaca o bairro como uma porta de entrada e
saída entre espaços; um domínio de uma relação espaço-tempo favorável ao cotidiano ou
mesmo um pedaço com limites que permite distinguir o público do privado. Segundo o autor,
o bairro se apresenta como uma aprendizagem dinâmica, a qual progride mediante repetição
do corpo, e foram a apropriação e a trivialidade do cotidiano que muitas vezes deixam opaca
sua complexidade enquanto prática cultural. Mike Savage (2004) aponta a formação da classe
como um processo demográfico e temporal e analisa o espaço como palco para unidade das
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identidades locais e de classe, convergindo o aspecto das mobilizações políticas aos elos de
vizinhança.
Diante disto, postula-se que o bairro não é somente uma unidade delimitada por uma
plataforma legal ou por uma barreira geográfica, muito menos uma unidade com formação
autônoma de seus próprios atributos culturais. Sua construção e desenvolvimento estão
atrelados a processos históricos e sociais estimulados pelas transformações realizadas pelos
ditames do capital e pelas práticas cotidianas e culturais existentes em seu interior. O bairro
deve ser considerado uma construção social desenhada pelos sujeitos que o compõe segundo
suas orientações políticas, culturais e históricas. Estas diversas experiências constroem novos
laços sociais que expõem novas necessidades e interesses em comum, formando neste espaço
uma unidade cultural peculiar com sentido próprio e com formas de identificação entre seus
moradores. As condições históricas, sócio-profissionais e culturais dentro do bairro são
influenciadas pelas bases estruturais impostas pelo sistema capitalista e pela cidade, porém as
diversas formas de apropriação e de significação do espaço refletem a relativa autonomia dos
moradores em propor novas leituras a respeito da realidade vigente. Evidencia-se então que o
bairro é o domínio onde as experiências coletivas, tanto as internas quanto as externas,
contribuem para a formação da cultura e das expressões culturais da classe trabalhadora.
Pode-se afirmar que o Horto Florestal se formou e se transformou ao longo de
processos vinculados à construção da estação ferroviária em 1925, e logo depois das oficinas
de máquinas e de vagões, aos ditames do Estado com relação ao funcionamento da ferrovia e
do sistema de transporte no país, além das modificações na economia brasileira e
internacional. Toda esta dinâmica modificava significativamente o dia-a-dia dos ferroviários
no local de trabalho e suas formas de representar novas realidades. Ao vivenciar tais
experiências, os trabalhadores produziram peculiares significados ao buscar de forma mais ou
menos autônoma e de acordo com o contexto da cidade, estratégias de sobrevivência, redes de
solidariedade, princípios, normas e instituições, que condissessem com interesses locais
naquele contexto.

3.1.2 O Horto Florestal: vila ou bairro operário? Condições de moradia e de sobrevivência
na formação de um espaço de moradia

Segundo Rodrigo Ávila (2009), a história da industrialização brasileira teve como uma
de suas facetas a construção de moradias por parte das empresas para empregados em cidades
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ou em localidades rurais, os quais receberam inúmeras definições como núcleos urbanos, vilas
operárias, cidades-operárias, dentre outros. De acordo com o autor, no Brasil do século XX as
vilas tinham como proposta um conjunto de moradias simples, cujas lógicas de organização e
de funcionamento se diferenciaram de favelas e cortiços, devido aos padrões de higiene,
conforto, ordenamento espacial, emprego regular e relações estáveis de vizinhança. Telma
Correia (2001) afirma que até os anos de 1930 era comum o termo vila operária ao conjunto
de casas construídas por fábricas, onde se reuniam famílias ligadas a laços de interesses e
ordem moral e material. Tais interesses se estendiam principalmente ao fator classe social,
apesar de ser freqüente a existência de moradias mais bem estruturadas ocupadas por
funcionários com postos de direção na empresa ou mesmo os próprios patrões. Na opinião da
autora, o termo vila operária caiu em desprestígio por se mostrar incapaz de resolver o
problema da reprodução operária em relação à melhoria da saúde do trabalhador e ao seu
fortalecimento moral e social. A designação bairro operário significou não somente uma
mudança de escala - com o aumento do contingente de trabalhadores e das demandas por
equipamentos urbanos necessários, á medida que os laços sociais nos locais de moradia se
fortaleciam -, mas a substituição de um modelo de organização espacial e social do
trabalhador, que engendrou conflitos e reações em grandes proporções por parte do meio
operário, oriundos das precariedades materiais e morais experenciadas neste contexto.
É plausível afirmar que inicialmente à sua constituição o bairro Horto Florestal
recebeu a designação de vila sem as condições ideais padronizadas de Telma Correia (2001),
haja vista a precariedade e a falta de equipamentos urbanos necessários à sobrevivência digna
da comunidade. Os moradores ainda mencionam Vila de Edgard Werneck, localizada próxima
à estação do metrô atual e alguns quarteirões da Avenida Gustavo da Silveira, a qual passou
por processos de transformação e expansão territorial provenientes de políticas urbanas
implementadas na região leste e do aumento de assentamentos de novas famílias pela oferta
de empregos na ferrovia com a formação da RFFSA. O maior número de moradores na vila, a
chegada de equipamentos urbanos e as redes de cooperação construídas pelos ferroviários e
demais moradores, implicaram, na memória dos narradores, o status de bairro e, portanto,
novas representações a respeito deste espaço de moradia. O Horto passou a ser visto como
parte de processos de expansão dos loteamentos controlados pela EFCB, posteriormente pela
RFFSA e pela prefeitura de Belo Horizonte, quando da efetivação da estrutura urbana.
O termo vila é usado em situações pontuais, no que toca a recordação de tempos
remotos, em que a dinâmica sócio-cultural se aproximava das condições materiais e morais da
vida rural.
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Exatamente. Foi daí que a Vila Edgar Werneck surgiu, antes, bem antes. Belo
Horizonte todo era chamado de vila, foi depois que mudou, então lá chamava Vila
Edgar Werneck, era um lugarejo, sem nada, só a estação, as oficinas e depois passou
pra Horto, aí passou a ter mais coisa né, água encanada, esgoto, escola, começou a
melhorar um pouco a situação do pessoal. A leva de gente que vinha pra buscar
emprego na antiga Central, aí o lugar foi crescendo. Nós viemos pra cá assim, com
meu pai. E o Instituto Agronômico também era chamado de vila, mas eu não sei o
nome. (Depoimento Verbal)24.

Observa-se no processo da formação da classe trabalhadora no país a tentativa das
fábricas em criarem condições de moradia aos funcionários nas proximidades de suas
dependências. As residências junto aos locais de trabalho representavam uma maneira de
envolver espacial e ideologicamente as relações de trabalho e a vivência cultural dos
trabalhadores. Em Belo Horizonte, as vilas foram construídas para abrigarem famílias de
baixa renda em loteamentos afastados do plano principal da cidade. De um conjunto de
loteamentos originários de uma antiga fazenda de propriedade do estado de Minas Gerais25,
tornando-se logo depois Colônia Agrícola Córrego da Mata, formou-se a chamada Vila
Edgard Werneck nos anos de 1920, controlada pela EFCB. Com o crescimento territorial e
estrutural formou-se o bairro Horto. As origens da comunidade têm como referência nas
vozes dos trabalhadores a construção da estação ferroviária e principalmente das oficinas de
manutenção e reparação de máquinas da Central do Brasil. Resgatar parte da história do Horto
Florestal implica necessariamente para os narradores recorrer-se à interconexão entre o local
de moradia e ambiente de trabalho.

Poucos bairros antigos de Belo Horizonte têm sua história tão ligada ao traçado da
Rede Ferroviária quanto o Horto. Localizado na região leste, o local foi, por muitas
décadas, chamado de bairro de ferroviários, numa referência clara à ocupação do
território pelas famílias dos operários da Central do Brasil, mais tarde batizada de
Rede Ferroviária Federal. Também foram os negócios em torno da linha do trem que
impulsionaram o desenvolvimento econômico do território. (NA..., 2008, p. 38).

Foi... na construção da oficina, o terreno da Central do Brasil era muito grande.
Então o pessoal foi chegando e ali era do Estado. O que deve ter acontecido na
época, porque não é do meu tempo, mas tem a minha mãe que até hoje sabe tudo da
24

Depoimento de Virgílio Antônio Alves Duarte (Virgilão) concedido em 03/05/2010.
Moradores, ferroviários e fontes documentais se divergem quanto ao nome da fazenda que deu origem ao
bairro. Para alguns ferroviários era a Fazenda do estado de Minas Gerais, outros afirmam ser a Fazenda Horto,
em ARQUIVO PÚBLICO DE BELO HORIZONTE (2008) o Horto é proveniente dos terrenos da Fazenda Boa
Vista. Em escritura de compra e venda de imóvel (Cartório do décimo ofício de notas, livro 127-A, fls 1 a 12,
1978) registrou-se o nome Fazenda Bella Vista. Ao que se parece, uma parte do terreno da Fazenda Bella Vista
foi vendida à Fazenda federal dos Estados Unidos do Brasil no ano de 1920, junto ao Ministério da Viação e
Obras Públicas em benefício da Estrada de Ferro Central do Brasil para a construção de suas oficinas e
posteriormente dando origem ao bairro.
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ferrovia: entraram em acordo com a empresa, o chefe da estação. Antigamente era
quem mandava na cidade. O chefe da estação no interior fazia até parto (risos). Ele
era poderoso. O chefe da oficina deve ter deixado alguém construir lá e um foi
construindo, outro foi construindo e aí virou o que é hoje, uma salada. A coisa
cresceu e virou este bairro que canto que até hoje muita gente num conhece [...]
ferroviário foi chegando, ocupando, construindo e virou esta salada. (Depoimento
Verbal)26.

Aí é que ta, estação do Horto, o pessoal das oficinas morava a maioria no Horto. A
estação do centro de Belo Horizonte aqui, aí o pessoal já morava mais
provavelmente em outros bairros, não sei. Podia até morar no Horto também, porque
cada estação era em um bairro diferente. Aqui o pessoal morava no próprio bairro,
pra ter um acesso mais fácil ao serviço e foi desde a época das oficinas, por isso é
que a gente fala bairro de ferroviário, os ferroviários foram chegando e o bairro foi
crescendo. (Depoimento Verbal)27.

Embora a maioria dos ferroviários aponte para a formação do Horto como um atributo
exclusivo de ferroviários, existem divergências com relação à homogeneidade identitária entre
bairro e ferroviários. Alguns relatos informaram a presença de famílias de trabalhadores que
não executaram funções nas oficinas, mas que permaneceram naquele espaço, inclusive
participando das atividades e das redes de vizinhança construídas pelos trabalhadores.

Então, eles não tinham a propriedade da terra: eles tinham o direito de morar. Mas, o
que aconteceu, com o passar do tempo? Os próprios ferroviários vendiam ás vezes,
parte, ou uma casa, ou de um terreno pra pessoa construir ali... Meu pai nunca foi
ferroviário, a situação de particulares era mais difícil, por causa da empresa, que não
aceitava a gente e até dos moradores do bairro. Então, meu pai comprou uma casa
nessa época também de um ferroviário e passamos a morar lá e conviver com todo
mundo, era um deles sabe? (Depoimento Verbal)28.

Alguns ferroviários que não vivem mais no local questionaram o lugar comum quanto
à representação do Horto como o bairro dos ferroviários, uma vez que as localidades próximas
ao bairro também abrangeram grande número de trabalhadores das oficinas. De certo, ao
longo de décadas, ferroviários e suas famílias foram se deslocando para regiões próximas às
oficinas, mas fora do entorno do Horto, contribuindo para a criação de novos bairros
compostos também por ferroviários, como por exemplo, Instituto Agronômico, São Geraldo,
Esplanada, Boa Vista, dentre outros.
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É, você tá falando no Horto, mas por quê? Ali, por exemplo, os bairros aqui (bairro
Esplanada) tinham mais funcionários do que lá e lá num era só ferroviário. O Horto
tinha muito funcionário, mas o Horto é muito pequeno. Por isso que eu tô te falando
[...] É mais conhecido, mas (silêncio). Vocês falam do Horto, porque ele tá mais
próximo ali das oficinas, mas tinha contato com os outros bairros: nós aqui no
Esplanada, tem São Geraldo, Boa Vista. Sô, aqui tudo era de ferroviário, porque
aqui você descia, tinha o Campo do Ferroviário, você veio de lá não veio? Ali, daqui
dá pra você ver. Tinha o Apoio, supermercado, você não passou no Apoio ali? Ali, à
esquerda era o Campo dos Ferroviários. Aqui mesmo tinha acesso: a gente entrava
por aqui, o portão da ferrovia ficava ali, entendeu? (Depoimento Verbal)29.

As famílias que migravam para o Horto desde os anos de 1920 vinham de inúmeras
regiões do estado e quando não exerciam funções ligadas aos trilhos buscavam manter boas
relações de vizinhança. Tanto a EFCB quanto a RFFSA restringiam a venda ou aluguel de
lotes, haja vista o interesse das empresas no arrendamento do território a preços baixos para
incentivar a permanência dos funcionários no bairro. Os trabalhadores-moradores também
traziam parentes próximos a fim de que vivessem em suas casas e aproveitavam as situações
contextuais para construírem cômodos e barracões avulsos, chamados de “puxadinhos”. Tal
fato resultou na formação de um bairro, embora tipicamente ferroviário, mesclado de sujeitos
com orientações sócio-culturais diversas. As relações amistosas entre vizinhos se tornaram
uma ferramenta de permanência no bairro sem que a empresa incomodasse a vivência dos
moradores ali residentes. As construções irregulares e sem aprovação da EFCB e
posteriormente da RFFSA deixaram marcas profundas até os dias atuais no delineamento
urbano do local e na arquitetura da parte mais antiga do bairro. Por estarem quase todos
envolvidos em práticas consideradas ilegais como estas, as relações entre vizinhos pode ter
sido facilitada num sistema de conluio entre a comunidade frente à empresa, confluindo
atitudes e expectativas e interesses coletivos, que se arquitetaram historicamente.

Inclusive as ruas todas não tem alinhamento, que parece que não foi uma coisa
planejada. Tem muitos becos ali. Não parece que houve um planejamento. Mas
parece que houve um acordo entre a Rede Ferroviária e prefeitura e então rolou a
transferência, a família vai crescendo e o cara vai puxando cômodo onde desse
porque não tinha uma estrutura nunca teve. Antigamente não existia isso: uma casa
planejada. Tanto é que nenhuma casa das antigas pode falar que tem um alicerce
com ferro, ferragem, não usava isso não. Fazia um alicerce bem feito, com tijolinho,
porque nem existia tijolo furado. Tijolo furado foi uma inovação, que ninguém
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queria usar muito, o pessoal tinha medo de bater um prego e o prego cair lá dentro.
(Depoimento Verbal)30.

Mas a Central do Brasil não aceitava, não. Por exemplo: a nossa casa era pequena.
Eu lembro que quando meu pai quis construir mais dois cômodos, tinha que ser feito
à noite, porque a fiscalização não deixava. Tinha que ficar pessoas olhando pra ver
se aparecia fiscalização. Então todo, qualquer reforma, um aumento... E depois isso
passou a ser até com os ferroviários também. Eles passaram também a inibir.
(Depoimento Verbal)31.

É possível inferir que tais práticas individuais e às vezes coletivas, exprimiram a
construção de relações de classe, as quais irão se desenvolver pelas décadas seguintes. Ao
promover ações e novos pontos de vista frente às condições de existência vividas em grupo,
os ferroviários e demais moradores foram constituindo um sentido de classe proporcional aos
seus anseios e demandas com a apropriação do espaço de forma mais ou menos autônoma. A
vila de Edgard Werneck e posteriormente o Horto são exemplos espaciais de representação
efetiva de pertença a uma classe social, e em específico, de uma categoria de trabalho
(CORREIA, 2001), em função dos conflitos por necessidades e motivações diferenciadas,
gerando laços sociais profundos no bairro. Assim, uma classe fabril, segregada em bairros
próprios, estabeleceu um modelo cultural estável (HOBSBAWN, 1987b); a unidade cultural
existente na comunidade é propiciada gradualmente com a consolidação de modos de vida
oriundos das experiências de trabalho nas oficinas e pelo cotidiano das relações de
vizinhança.
O local de vizinhança é um domínio próprio das interações internas em suas múltiplas
dinâmicas, sejam conflituosas e/ou de cooperação. Não é um espaço passível de ser observado
com referência nas pessoas em si mesmas, mas nos sujeitos, seres interventores e
modificadores do universo onde estão inseridos. É plausível também considerar o caráter
efetivo dos parâmetros externos à vida da comunidade, porque as decisões políticas
promovidas pelo Estado e as novas ordenações no mercado de trabalho frente às mudanças da
economia são fatores importantes na análise das experiências ferroviárias no contexto
estudado. Entre os finais dos anos de 1970 e 1980 os modos de vida dos ferroviários foram
influenciados pelas mudanças estruturais ocorridas no Horto. O sistema de arrendamento pela
ferrovia deu lugar a um acordo realizado entre a prefeitura de Belo Horizonte e a RFFSA, cuja
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responsabilidade da área se voltou para o poder público32. Este fato resultou em novas
experiências nas relações de vizinhança e nas relações de trabalho. Com o sistema de
loteamentos legalizados pela prefeitura, os funcionários obtiveram a garantia do terreno,
mesmo quando demitidos ou afastados. Os ferroviários e demais moradores foram registrados
e tiveram documento de posse dos loteamentos, em troca de pagamentos mensais simbólicos,
segundo os narradores.

[...] a própria empresa, que era a Rede Ferroviária na época, ela cedia o lote pro
funcionário, o funcionário construía e ficava morando, né? Só mudou depois dessa
época mesmo, quando a prefeitura fez uma troca com a ferrovia e entregou a
papelada de posse pros moradores. Os terrenos eram, eu não falo que de graça, não.
Mas era um troço quase que cedido. Preço irrisório que pagavam na época.
(Depoimento Verbal)33.

Olha, isso aí tem uma história. Porque o bairro Horto, o Instituto Agronômico,
sempre foi, na época, loteamento da Rede entendeu? E o processo que deu pra
desmembrar esses lotes foi mais na década de oitenta, e então o prefeito aqui de
Belo Horizonte era o Maurício Campos, e então o que é que ele fez? Juntamente
com o governo federal, que na época era o João Batista Figueiredo, mandou que
loteasse, fizesse desmembramento das áreas e daí cedesse. Mas então, o que é que
aconteceu? Na área da Rede passou todo o título em nome das pessoas que residiam
ali. Você morava numa casa, passava a pagar só o IPTU. Isso aí foi um ganho e
também trouxe... o bairro Horto teve mais urbanização com esgoto, luz e água, foi
mesmo na década de oitenta. Antes não tinha isso não, cara. Antes era esgoto
escorrendo assim, na porta da sua casa. (Depoimento Verbal)34.

Na empresa, uma drástica mudança foi a precariedade nas condições de trabalho e nos
salários, bem como a diminuição de contratações e as aposentadorias compulsórias de
funcionários mais experientes. Como “[...] não podemos assumir qualquer correspondência
automática ou excessivamente direta entre a dinâmica do crescimento econômico e a
dinâmica da vida social ou cultural” (THOMPSON, 1988, p. 15), é possível compreender que
mesmo com toda a pressão exercida pelas decisões políticas do Estado e pela lógica de
mercado, a classe trabalhadora possui mecanismos materiais e simbólicos de resistência
promotores de novos significados à realidade vigente, abrindo espaço para múltiplas
representações sobre o local de moradia e sobre o ambiente de trabalho. Os ferroviários
expõem críticas severas sobre a estrutura do Horto até os finais dos anos de 1970. A ausência
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de vários equipamentos urbanos incomodava a comunidade, a qual só foi relativamente
atendida quando a prefeitura assumiu a responsabilidade sobre a área. A precariedade das
condições básicas no bairro e os baixos salários na ferrovia exigiam dos trabalhadores a
criação de novos instrumentos de sobrevivência, que perpassavam por ações clandestinas
individuais e coletivas de construção de novos cômodos para abrigarem parentes e a venda ou
aluguel de barracões.

E depois mudei pra cá, porque o meu pai comprou um terreno aqui. Aqui era um
mato desgramado. Aqui não tinha nada. Só tinha essa igreja aí e umas três casinhas
aqui. Aí meu pai cismou de comprar um lote. Meu pai era muito doido. Visionário.
Cismou de comprar um lote. Lá no altão do morro: só tinha capim navalha e aquele
passarinho. Como é que chama aquele bichinho? Tiziu. Sabe como se chamava essa
rua aqui? A Artur Alvim? Estrada velha do Horto. O meu pai cismou de comprar
esse troço. Só tinha movimento dessa casa aqui pra baixo. Era isso aqui dentro do
centro, desse bairro, a igreja, essa rua não existia aqui, que tinha o mercado, hoje o
Adega da Cachaça, que é um bar até muito bem [...] Os puxadinhos, o que mais
tinha aqui era puxadinho, todo mundo construía cômodo um em cima do outro, do
lado e tal e ía chegando parente e gente buscando emprego e aí virava aquela farofa.
(Depoimento Verbal)35.
Eu estou lá desde 45; era menino. Só lembro que as ruas não tinham água encanada.
Todo mundo furava cisterna. Não tinha esgoto, a gente não tinha luz, a gente
comprava querosene. Lembro que quando o caminhão de querosene passava, a gente
corria atrás e o cara parava. Depois veio a vaquinha: porque a gente não tinha leite.
A vaquinha ficava parada em frente à igreja e a gente ia lá comprar o leite. E pra
buscar um pão, uma outra coisa qualquer, era tudo lá na Rua João Carlos. [...] Essa
vaquinha é porque o nosso leite vinha nas carroças, lá dos lados de Gorduras. Depois
essa Cooperativa da Itambé, pegou e pos a vaquinha. Ah, mas antes deles centralizar
a vaquinha na frente da igreja, houve uns caminhões que passavam buzinando e
tinha um bombinha certinha pra medir. A vaquinha era um caminhão (risos). Pra
mensurar, punha lá um tambor, ficava uma pessoa lá pra atender e ia embora, mais
tarde buscava e o pessoal ia lá na porta da igreja buscar este leite. Tudo no fogão de
lenha. Tinha as varinhas, que a gente buscava lá na grota; lá pra cima tinha as grotas,
lá onde é Ponte Preta, o Posto Brasilina [...] Tinha muito campo lá e então a gente
buscava as varinhas, pra fazer as cercas, porque naquela época não existia muro. E
todo mundo tinha as suas roças, porque o Instituto dava as mudas. Então todo
mundo ia buscar suas mudas e fazer o seu canteiro, isso foi muitos anos, eu já era
homem. (Depoimento Verbal)36.

Ao fim ao cabo, estas caracterizações de vila e de bairro ferroviário foram produzidas
nas experiências cotidianas realizadas na vizinhança e nos ofícios dentro da ferrovia. A
conotação dos narradores sobre um espaço tipicamente ferroviário repousa na relação dos
modos de vida existentes no Horto e no traçado do bairro em relação às oficinas, tendo em
vista que todas as portarias da empresa se encontravam no seu perímetro. Para se chegar ao
local de trabalho os ferroviários tomavam caminhos iguais para chegar à fábrica e
35
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testemunhavam as condições materiais e culturais do local. Os trabalhadores que não residiam
no Horto, por sua vez, passavam necessariamente por suas ruas e becos para chegar ao local
de trabalho e neste entremeio a convivência com os moradores e com os colegas de ofício se
estreitava.

Então eram 3 portões que, na verdade, tinha pra gente ir trabalhar. Ali é..., Porque ali
é grande. Tinha um portão aqui. A gente passava por aqui assim. Tinha o portão da
lagoa, que é lá perto do SENAI. Que é hoje a entrada principal da MRS, sei lá, é lá.
E tem outro aqui, que é ali perto da igreja, entendeu? Então tinha 3 passagens para
entrar lá e a gente ia junto a pé mesmo, num tinha carro, ônibus nem nada [...] todo
mundo, conversando [...]. (Depoimento Verbal)37.

Esta proximidade social entre os ferroviários ultrapassava os limites do universo das
oficinas, uma vez que os mesmos conviviam com os demais moradores da comunidade e entre
si nos eventos, nas associações autônomas em busca de interesses coletivos e nos pontos de
encontro apropriados e significados pelos mesmos.

3.2 Os espaços de interação ferroviária: pontos de encontro, eventos locais e cultura
associativa operados pelos ferroviários no bairro Horto

3.2.1 Experiências interacionais e o sentido de vizinhança em laços de proximidade e de
cooperação no bairro

Experiência sugere relações de interação e proximidade em um grupo. Entende-se por
interações um conjunto de relações próximas entre sujeitos circunscritas no tempo e no
espaço. Elas se fundamentam em parte por determinações objetivas e em parte por releituras
mais ou menos autônomas de cada indivíduo, segundo suas relações e papéis no grupo. A
cultura da classe trabalhadora pressupõe a existência de interações, uma vez que pressupõe
práticas, tipos singulares de convivência, funções, valores, símbolos, lugares e instituições,
dentro do contexto vigente, todos eles minimamente compartilhados.
As interações no Horto têm uma relação muito grande com o cotidiano das oficinas,
fator contribuinte ao aumento dos laços sociais e das redes de cooperação presentes na
comunidade. Tal evidência contraria a postulação simmeliana a respeito da existência do
indivíduo blasé nas grandes cidades, onde as relações se baseiam na proximidade física e na
37
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distância social. Quando se observa o bairro com o olhar nas experiências realizadas pelos
trabalhadores-moradores, percebe-se uma intensa proximidade social, resultado da conexão
entre bairro e fábrica. A maneira de se ver enquanto vizinhança perdura até os dias atuais,
mesmo dentro da percepção quanto às mudanças delineadas no Horto com a chegada de
moradores sem relação alguma com a ferrovia e com o crescimento desordenado do meio
urbano, diminuindo a estreiteza das interações. Trabalhadores da ferrovia não residentes no
bairro também apreciam o sentido de vizinhança ali estabelecida, sugeridas na proximidade
social e no nexo entre os sujeitos, inclusive com pessoas de fora do bairro.

Sempre morei no Esplanada [...] Eu tenho convivência com eles até hoje, porque a
maior parte... muitas pessoas estão trabalhando comigo até hoje. Então, o nosso
relacionamento era e é muito bom. Lá dentro era muito sadio, saudável, muitas
brincadeiras, as pessoas sempre um procurando ajudar o outro. Tem poucas
exceções; com certeza, em todo lugar tem, né?(Risos), mas era uma coisa de tá
sempre perto, ajudando o outro. (Depoimento Verbal)38.

Pierre Mayol (1990) aponta a proximidade e os hábitos adquiridos como fatores
essenciais ao entendimento das práticas do bairro. A vizinhança deve ser vista como
possibilidade de experiências recíprocas entre pessoas próximas física e socialmente, sendo
um lugar social com referência física e identitária. As relações provenientes de experiências
comuns no bairro e na fábrica geraram um sentimento de familiaridade e de vizinhança
diferenciado com representações às vezes bucólicas sobre a convivência. O significado de
vizinhança em uma localidade peculiar como o Horto, onde as pessoas trabalham com
indivíduos reconhecíveis ao seu cotidiano, aponta para uma série de experiências as quais se
contrapõem a experiências de outros grupos existentes no meio urbano. As narrativas tomam
forma saudosista passional ao se aventar a questão da convivência no bairro, em função do
compartilhamento histórico de situações e acontecimentos que fizeram parte da vida
individual e coletiva dos ferroviários.
Para expressar sobre as relações de vizinhança, os ferroviários têm como espelho a
vida familiar operada em cidades do interior, em especial até os anos de 1980, quando os
equipamentos urbanos começam a ser disponibilizados com maior intensidade ao Horto. A
noção de proximidade social tangenciava o ambiente da vida rural e se ampliava devido à
distância do bairro com o centro da cidade e seus recursos; segundo o senhor: “A vida era
dura, uma pobreza danada, mas todo mundo era unido, coisa de interior sabe? Um vendo
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dentro da casa do outro, bisbilhotando, tomando conta (risos), mas era com respeito, um
ajudando o outro, todos ferroviários, conhecia. O pessoal na porta das casas de tarde, tomava
café junto, essas coisas.” (Depoimento Verbal)39. Quanto às interações na comunidade
observa-se nas narrativas um foco considerável nos anos de 1990, período de mudanças
operacionais e administrativas na RFFSA, provenientes do processo de desestatização e da
explosão imobiliária no bairro. Tornam-se claras as mudanças que os processos estruturais
causaram nos antigos laços vicinais, sem que o ambiente de caráter familiar fosse repudiado
completamente. Novos significados sobre os espaços de trabalho e de moradia e suas
dinâmicas foram elaborados, tendo em vista as mudanças promovidas pela ferrovia e pelas
administrações públicas no Horto.

Uai, sô, o bairro é bom, ele é muito bom. Ele cresceu muito, você entendeu? Ele era
sem estrutura, mas hoje ele cresceu muito. Hoje nós estamos próximos a transporte,
comércio, assistência médica aqui é próxima. Então ele evoluiu muito. O pessoal
muito bom; a vizinhança antiga, aqui ainda tem resquícios da vizinhança antiga, que
ficaram, elas são boas. A gente mantém aquele contato até hoje, você entendeu? Não
era igual antes, foi diminuindo, né?Falecendo, outros mudando, demissão,
aposentadoria. Vieram outras pessoas também que não eram do ramo, não eram do
métier, então, modificava, o bairro foi crescendo. Então a gente não tem muito
assim, entrosamento igual havia antigamente, quando era rua de terra e tal.
Antigamente você entrava no quintal de qualquer pessoa aqui; qualquer cozinha,
qualquer lugar que você ia, o povo tava... acabou, mas a gente acaba adaptando com
os novos, tem boa relação com eles também. Também não me interessa; pela idade
da gente. A gente era rapaz, adolescente na época; a vida mudou. (Depoimento
Verbal)40.

Quanto à memória sobre o cotidiano e os vínculos construídos no Horto segundo as
influências das relações de trabalho nas oficinas,

Não, não. Era um bairro muito tranqüilo, tranquilo mesmo. Tanto é que eu me casei
e mudei pro Ana Lúcia, mas a distância... é praticamente a mesma região. Então eu
praticamente mantive e mantenho, hoje eu jogo bola ali no Horto... tem um futebol
de salão que a gente joga tem trinta anos e é lá no Horto. Então é a turminha da
oficina e do bairro, cada um saiu do bairro, mas todo sábado a gente reúne lá no
Horto pra jogar uma bolinha ainda. O vínculo com o bairro ficou. Eu tenho certeza,
é um bairro muito bom de se morar. Muito bom mesmo e não mudou muita coisa
não, porque acabava o pessoal... chegava e... um pessoal mais velho e tal; e os que
chegavam eu acho que entravam no esquema do bairro. O bairro é muito tranqüilo.
(Depoimento Verbal)41.
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Era boa. Eu, falando por mim, era muito boa. Eu morava no bairro, a maioria do
pessoal morava no bairro, então a gente tinha já uma relação de fora do serviço, lá
dentro era melhor ainda. Mas a relação do pessoal de oficina com o pessoal de
locomotiva, era muito tranqüila também, Nossa Senhora! A convivência era boa
demais. [...] Tinha, tinha, as moças ficavam na esquina cantando música de roda. A
gente fazia verdadeira via-sacra, na época de festa: bebia na casa de um, bebia na
casa de outro, quadrilha. Eu lembro que na primeira copa do mundo em 1958, tinha
muita mesa do lado de fora. (Depoimento Verbal)42.

A percepção de uma vida tranqüila e de experiências sociais de proximidade é comum
à fala dos depoentes, apesar da consciência dos mesmos sobre o caráter conflituoso do
cotidiano e da convivência. Intrigas, confrontos pessoais e inadequação de pontos de vista
foram muito comuns no Horto em toda a constituição cultural da categoria ferroviária. Nas
postulações simmelianas o conflito é parte da dinâmica das interações, porque envolve mais
de um agente e intensifica a estruturação da unidade no grupo. Tomando por fundamento a
postulação de Cláudio Batalha (2004b), os conflitos são a demonstração de que a classe
trabalhadora não se encontra estacionada num processo único e acabado, mas se estabelece
em um universo de diferenças e conflitos internos e diante à cultura dominante. A cultura
ferroviária é um fenômeno heterogêneo e dialético constituído por propriedades diferenciadas,
porém dentro de uma unidade negociada. As experiências de vizinhança no bairro abarcaram
dimensões de conflitos e de cooperação e isso se deve a não correspondência de interesses e
orientações político-ideológicas, cuja superação realizada mediante negociação e conflito
resulta numa unidade cultural.
Além das indisposições comuns ao dia-a-dia de um ambiente de trabalho e de uma
vizinhança, a partir dos finais dos anos de 1970, quando os mecanismos de mobilização
cresceram nas oficinas e os movimentos contestatórios na ferrovia davam sinais da força dos
trabalhadores, algumas relações se tornaram mais tensas. Confrontos ocorreram no bairro e
nas oficinas entre chefes de estação, encarregados, trabalhadores das oficinas ou
representantes do sindicato dos ferroviários. Os certames se deram pelas desavenças quanto
ao apoio às formas de mobilização operadas por grupos dentro da categoria: o MUF, o
sindicato, os grupos esporádicos ou os cultores de práticas de sabotagens e boicotes.

Amizade. Eu fiz muitos amigos ali. E tinha as briguinhas também, no futebol, a
rivalidade. Os times que tinham dentro da oficina, formava o campeonato, né? E
tinha algumas rivalidades. E nesse futebol a gente arrumava algumas inimizades
entendeu? Time de chefe [...] Tinha, tinha inimizade e por causa do poder também.
Tem um ditado que fala que quer saber quem o cara é, dê-lhe dinheiro e poder. Às
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vezes o cara é companheiro da gente, bago a bago com a gente ali, de repente virava
um encarregado, um supervisor e começava a olhar pra baixo, menosprezando a
gente, virava pelego mesmo, era do sindicato, por causa do poder, a gente fez
inimigos também, e lá ninguém pode jogar pedra no telhado do outro. Todo mundo
ali era parente, então é um indo na casa do outro, é família mesmo. (Depoimento
Verbal)43.

Membros da CIPA na empresa, lideranças ativas do MUF ou militantes de
organizações anti-ditadura nos anos de 1970 e 1980 chegaram a causar certo desconforto em
situações específicas dentro do bairro.

Eu ficava receoso de ir nos lugares, né, festas, bailes, na feira ali da Silviano
Brandão, porque a gente era visado, eu participava dos movimentos né, então tinha
gente que apoiava, me elogiava, mas tinha... ficava com medo de conversar comigo,
não vinham mais na minha casa, não gostava de ficar conversando com a minha
mulher. (Depoimento Verbal)44.

Mesmo com os desacertos, as relações entre vizinhos também se fortaleceram com
novos significados, já que os ferroviários passaram a se encontrar de forma mais freqüente
para discutirem seus problemas de trabalho. Quanto à participação dos demais moradores
houve um relativo apoio de familiares, amigos, conhecidos e agregados aos movimentos
ocorridos na ferrovia, uma vez que tinha-se noção de que mudanças nas condições de trabalho
poderiam trazer avanços na vida do bairro.

3.2.2 Regras morais, redes de cooperação e as práticas de solidariedade operadas pelos
ferroviários.

Não se pode afirmar que a relação tradicional de vizinhança em termos de ações
recíprocas só encontra amparo em pequenas cidades ou em bairros tradicionais de grandes
cidades. As interações experenciadas no bairro Horto não podem ser consideradas como
distanciadas ou anônimas, mesmo em períodos de forte crescimento do meio urbano e de seu
maior contato com outros bairros, em função do crescimento territorial e populacional de Belo
Horizonte. A proximidade entre as casas e a própria disposição física das moradias, com
muros baixos, cercas de arame farpado no lugar dos muros e as portas projetadas diretamente
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para rua, além das vivências em busca de interesses semelhantes e dos laços de solidariedade,
contribuíram para aproximar socialmente as famílias. Neste sentido, o fato de ter no vizinho
também um colega de trabalho foi um fator determinante para a existência de relações mais
próximas no bairro.

A redescoberta da política se dá a partir da intenção de estabelecer normas e regras
mínimas de convivência mínima entre os homens proprietários e trabalhadores num
mundo constantemente em movimento [...] a esfera pública se torna função da esfera
privada e a esfera privada se torna a única preocupação comum entre os homens. A
distinção entre as esferas privada e pública se extinguem e ambas submergem no
social. (BRESCIANI, 1985, p. 13).

Viver ao lado do companheiro de trabalho exige práticas, princípios e normas
obrigatoriamente a serem respeitados como códigos de identificação dentro do grupo.
Menções como morar perto, estar perto e ser compadre/comadre, estavam para além de
meras figuras de linguagem entre os ferroviários. O ritmo diário do bairro facilitou os contatos
entre os moradores ao final das tardes nos passeios ou nos demais pontos de encontro e fez
crescer a comunicação e a maior exposição da vida íntima dos moradores.
Regras sociais foram estabelecidas entre os ferroviários e moradores do bairro, como
as relações de parentesco, os princípios de convivência e respeito, os parâmetros de
associação para resolução de questões a respeito dos interesses em comum no bairro e nas
oficinas, e possibilitaram o funcionamento dinâmico da cultura ferroviária, interligada ao
cotidiano das oficinas. Horários e períodos para conversas e visitas para que os pretendentes
conhecessem as chamadas moças de família, eram relativamente geridos pelos sujeitos do
bairro e serviram como plataforma básica para o funcionamento das interações no Horto. O
aumento dos laços de parentesco e de cooperação acedeu a ressignificação da noção de
família, tanto pela proximidade de relações entre a vizinhança, quanto pela intensificação de
instituições de casamento e batizados. Os compadrios e os matrimônios fizeram parte do
cotidiano do bairro, haja vista que as principais atividades realizadas pelos moradores, como
escola, trabalho e lazer aconteciam na localidade e aproximaram as pessoas que ali viviam.
Tais expressões simbólicas desvelam o funcionamento da economia moral (THOMPSON,
1998), as regras invisíveis, cujos padrões não se estabelecem necessariamente de maneira
imposta, mas realizados e instituídos pelo costume e pela prática no dia-a-dia das experiências
no bairro.
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Todo mundo se encontrava, primeiro na igreja, né? Primeiro na igreja e depois todo
mundo descia pra feira depois das missas e quando tinha aquelas missas de semana
santa, todo mundo participava, tinha as barraquinhas, todo mundo ia, vinha um
parque todo mundo ia, o parque era lotado, vinha um circo, enchia o circo. E nesse
circo nós conhecemos muita gente boa: teve até Roberto Carlos (risos), então a gente
tinha muito com o que se divertir. E depois tinha as festas, os bailes depois dos
jogos, todo mundo fazia bailes, matinês dançantes. Um dia na casa de um, um dia na
casa de outro. Então tava todo mundo perto, meninos, meninas, aí já viu né?
Namoro, encontro, casamento [...] E a gente ajudava as meninas e as mães,
carregava sacolinha, pra olhar as menininhas, conversava, conhecia as famílias, se
via nos bailes, dançava junto. (Depoimento Verbal)45.

Meu irmão casou no bairro, meus dois irmãos. Eu casei no interior, mas com família
de ferroviário também. E tenho duas irmãs que se casaram no Horto, com filhos de
ferroviários. E tem também que tinha um tal de compadrio aqui que era um negócio
de doido. Fulano batizava o filho do colega e aí o colega dava o filho dele pro outro
batizar [...] é, na maioria era os colegas de serviço, tava junto na lida e aí virava
compadre. Minha mãe mesmo é madrinha de um cado de gente aí [...] todo mundo
virava primo, cunhado, madrinha, era uma salada (risos). (Depoimento Verbal)46.

José Guilherme Magnani (2002) propõe uma articulação entre cidade e etnografia,
usando como método de trabalho instrumentos da antropologia. Questionando os mecanismos
pós-modernos no estudo do urbano, introduziu a idéia do olhar de perto e de dentro, cujo
significado se situa nas práticas realizadas por grupos urbanos. O autor faz críticas às análises
sobre rumos e conseqüências do processo de urbanização, principalmente no que diz respeito
à sobreposição da análise macroestrutural em relação aos sujeitos. Aponta que a cidade, neste
viés, transparece um lugar desprovido de ações, um domínio à parte de seus moradores e seus
pontos de encontro, redes de sociabilidade, estilos de vida e conflitos. Para o autor, a dinâmica
da cidade não deve ser posta como total responsabilidade do sistema capitalista, haja vista que
seus moradores não estão eximidos de suas redes, formas de sociabilidade, estilos de vida,
deslocamentos e conflitos. Tece considerações sobre a necessidade de resgatar padrões de
comportamento dos atores sociais que vivem nas cidades e convivem com seus equipamentos,
focalizando as apropriações dos sujeitos na cidade em padrões calcados na experiência
cotidiana.
Os trabalhadores-moradores do Horto estavam habituados a um conjunto de ações de
ajuda mútua e de cooperação que perpassaram por mutirões para construção de casas e
barracões aos auxílios afetivos em situações de desemprego, enfermidades e falecimento de
familiares e amigos. As formas de auxílio coletivo exprimem a conexão entre bairro e fábrica.
Quando houve atrasos nos pagamentos nos anos de 1960 e em tempos de defasagem salarial
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na ferrovia, as formas de organização foram modificadas em função das novas necessidades
em voga. Os mutirões de casas e barracões e a não delação de construções clandestinas nos
lotes foram muito comuns no bairro. Os narradores se recordam dos tempos de infância
quando moradores, na falta de recursos financeiros, se ajudavam na construção das casas. As
visitas coletivas e as assistências em sistema de revezamento em caso de doença ou de
velórios também compunham o leque da ajuda aos colegas de trabalho e vizinhos.

Era uma simbiose perfeita, entendeu? Era um ajudando a fazer o telhado do outro,
entendeu? A maioria das casas era feita de adobe, você conhece adobe? (risos). O
pessoal vinha aqui e ajudava a fazer o adobe. Tinha até um termo caipira que eles
falam adjutório. A gente amassava barro de pequeno pra fazer as casas. Cada um
dava o que podia. O dono da casa dava lá um pão com salame, um almoço e umas
cachaças e a turma ia toda [...] é, os colegas de trabalho, alguns parentes né, mas a
maioria era o pessoal aqui do bairro. Aqui é cheio de puxadinho, eu te mostrei né?
Um pombal, o pessoal fazia isso de madrugada e ninguém dedurava ninguém,
porque amanhã pode ser meu dia, então ficava todo mundo na calada. Quem
quisesse fazia de madrugada ou de noite. [...] A maioria era companheiro, era
amigo, consolador, num era só pra fazer as casa não. Ia pros velórios, pros enterros
que o pessoal conhecia, eles iam visitar; nos hospitais, visitava. Precisava de um
chazinho ou de passar a noite lá com a família, depois ia ver como o pessoal tava
[...] pessoal tava ali. Era tipo um interiorzinho, né? Por aqui, esse bairro foi formado
de ferroviários, mas de diversos setores e eles trouxeram algumas coisas do interior.
(Depoimento Verbal)47.

As práticas de auxílio se basearam situações diárias dos ferroviários, em especial a
falta de estrutura urbana no Horto nos anos de 1950 a 1970 e a coesa proximidade destes
trabalhadores entre si, em função dos trabalhos nas oficinas. Inúmeras estratégias foram
arquitetadas em busca de melhores condições de vida dentro do espaço de moradia. Não
obstante as diferentes opiniões a respeito das necessidades e das ações a serem realizadas
pelos ferroviários, com apoio do restante do bairro, para alavancar melhorias, havia um
conjunto de interesses em comum, os quais deram certa unidade em termo de escolhas e
orientações de intervenção no espaço. Além do sistema de não delação sobre a construção dos
“puxadinhos”, busca por água encanada, redes de esgoto, asfalto e possibilidades de
distribuição de alimentos se deram de forma coletiva. Parte das discussões iniciava nas
oficinas e se estendia após os horários de serviço pelas ruas e pontos de encontro do bairro.
Dentre os mecanismos para o alcance das necessidades mais caras aos trabalhadoresmoradores, a capacidade de barganha política ultrapassava os liames dos processos formais do
poder público, sob os auspícios da necessidade a todo custo de conquistas coletivas, através
de negociações não diretamente ligadas aos procedimentos da burocracia oficial do Estado.
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[...] Porque suponhamos, o bairro não tinha as ruas arrumadas, então de repente
então tinha um vereador que tinha carro ou um ferroviário que muito ajudou, a gente
pressionava ele e pedia uma ajudinha. Então nestas épocas de eleição, ele chamava
os tratores, limpava as ruas, encascalhava, e a gente juntava, a gente mesmo que ia
buscar o minério a gente que enchia, distribuía pras ruas. Então sempre foi. A
própria água, quando chegou a água encanada foi através de mutirão, todo mundo
contribuindo pra fazer o primeiro poço artesiano, que ia abastecer o bairro. A água
não era da Copasa: a água era do poço artesiano. (Depoimento Verbal)48.

A obtenção de certos recursos para as necessidades básicas como água e alimentação
dentro dos domínios da ferrovia também era recorrente. Buscar serragem, madeira e água em
diversos pontos do bairro e até dentro da ferrovia era parte do cotidiano das crianças pela
ingerência dos pais. As ações de auxílio e de cooperação coletivas estão inseridas em
experiências de cultura associativa (BATALHA, 2004b), referentes ao hábito corrente de se
associar ao compartilhar valores e interesses coletivos elaborados historicamente. O costume
de institucionalizar sociabilidades pode ser visto nas organizações mais complexas, assim
como na mais veladas, e ambas podem existir simultaneamente quando existem anseios em
comum diante desafios materiais e simbólicos. Devido às urgências, novos valores foram
incutidos no seio da comunidade. O significado de construir novos cômodos ou barracões
clandestinamente ou de retirar determinados materiais que estavam no terreno da empresa
sem a permissão da mesma são percepções de valores intrínsecos àquela comunidade num
contexto específico. As ações informais e de contravenção conviviam tranquilamente com os
padrões morais de respeito, de honestidade e até mesmo das práticas cristãs difundidas entre
os ferroviários.

Então, a gente ia. Tinha uma serragem fininha, essa era a serragem preciosa que todo
mundo precisava dela pra fazer o fogãozinho. Socava a serragem com uma garrafa,
depois punha fogo. Aquilo queimava e ali fazia aquelas placas de 20 quilos. Minha
mãe tinha umas quatro. E socava. E ali ela ia fazendo o almoço dela e as outras
coisas. [...] Teve época que era proibido, a ferrovia não deixava, mas a meninada ia,
se pegasse a gente num dava problema grande não. Coisa de necessidade. Lá em
casa nós íamos em três porque não tinha essa serragem pra todo mundo, era quem
conseguisse pegar mais e escondido. Ela ficava no subsolo. Eu lembro que era a
parte de cima, nas máquinas onde eles mexiam com a madeira. Tinha uma serragem
bem grossa. E tinha outra fininha, que ela caía tipo num subsolo e a gente tinha que
ir no subsolo mesmo (risos). Aquela meninada, adultos... E quem conseguisse
colocar mais serragem no saco que tava levando, levava mais serragem pra casa, pra
colocar nos seu fogão. Nós saíamos lá assim, todo mundo cheio de serragem da
cabeça aos pés. Pra nós crianças, era uma coisa divertida. È como eu te falo: acho
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que se tivesse um olhar de fora, iriam falar: coitada daquela meninada, que coisa,
que pobreza. (Depoimento Verbal)49.

3.2.3 Os espaços de interação e as construções simbólicas no bairro através das instituições
locais.

Georg Simmel (1939) questiona como a metrópole moderna condiciona as relações e
os comportamentos do indivíduo. Afirma que a cidade é o lugar da intensificação da vida
nervosa devido aos vários estímulos emitidos às pessoas, proporcionando relações cada vez
mais objetivas de distanciamento social, embora a proximidade física. O autor discute a
relação espaço e sociedade, a fim de legitimar a interação social entre os indivíduos como
forma de ação que preenche o espaço. O fator fundamental no estudo da sociedade é a
conexão entre os indivíduos no espaço produzida por fatores ligados às relações humanas.

El espacio es una forma que en si misma no produce efecto alguno. Sin duda en sus
modificaciones se expresan las energías, pero no de otro modo que el lenguage
expresa los procesos del pensamiento [...] Lo que tine importancia social no es el
espacio, sino eslabonamiento y conexión de las partes del espacio, producidos por
factores espirituales. (SIMMEL, 1939, p. 208).

Partindo do pressuposto simmeliano, pode-se afirmar que não bastou aos ferroviários
ocuparem o bairro desde os anos de 1920, quando havia uma necessidade de viver próximo às
oficinas pelas condições de existência dos trabalhadores que chegavam em busca de emprego.
Enquanto seres de ação criativa permanente os trabalhadores criaram laços de cooperação e
amizade, redes de solidariedade, instituições e representações simbólicas, as quais deram
sentido à existência de vizinhança e de classe aos sujeitos. Tanto a vivência nas oficinas ao
longo de décadas, que estimularam novas relações de amizade, cooperação e parentesco no
Horto, quanto à constituição de locais de encontro e eventos coletivos para os moradores, são
experiências fundamentais à construção e fortalecimento destes laços, bem como à efetivação
da ocupação do espaço. O Horto foi o lugar da vida cotidiana, situações e espaços de
interação sugeriram novas experiências coletivas e fortaleceram a amplitude das associações,
de acordo com interesses e necessidades em comum, o que permite afirmar que os
trabalhadores intervêm veemente no espaço; são força de trabalho, mas “sujeitos instituintes
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ou coletivos de suas práticas, sejam individuais ou coletivas, fazendo e refazendo a estrutura
dada.” (NEVES, 1991b).
Segundo Andréia Ribeiro (2008), o bairro é um espaço social que representa a forma
como os sujeitos dividem e visualizam o espaço em suas relações sociais. Sua existência está
diretamente vinculada ao processo histórico e social da cidade, permeado de distinções sociais
e vida cotidiana. A autora tece o termo espaços de interação, enquanto subnúcleos existentes
no bairro constituídos pelas experiências sociais e com características singulares. Praças,
bares, feiras e campos de futebol foram espaços que se tornaram lugares efetivos de encontro
entre os moradores, fortalecendo laços de interação e sentimento de identificação com o lugar
e seus estabelecimentos. Andréa Castro (2009) aponta os lugares de sociabilidade como
lugares próprios de passagem, comércio, festas, manifestações, repletos de experiências
apropriadas por indivíduos ou grupos. Os eventos e os espaços de interação expressam, a
exemplo das organizações de ajuda mútua, o domínio da cultura associativa (BATALHA,
2004b) entre os ferroviários, entendida na produção de expressões culturais provenientes de
propostas e atitudes sobre heterogêneas visões de mundo. Diferentes linguagens para
abordagem da realidade, símbolos que definem uma identificação com o grupo, rituais e
instituições, são expressões culturais que conformam a unidade nos modos de vida da classe
trabalhadora e a diferencia de outros classes e grupos na sociedade.
Durante décadas, os ferroviários não foram agraciados pelo poder público com
espaços de lazer diversificados. A preocupação, segundo os depoentes, era a ausência de
recursos básicos e mesmo depois do controle da prefeitura sobre a localidade os problemas de
estrutura eram patentes em todas as partes do bairro. Houve a iniciativa dos moradores do
Horto em promover diversas organizações de caráter coletivo em busca de melhores
condições de moradia e de sobrevivência em períodos de precariedade material e moral.
Contudo, não basta à inquietude dos sujeitos a procura de benefícios materiais em seus
espaços de vivência, são a eles necessários momentos de diversão e de socialização além do
trabalho e da rotina da vizinhança. Os ferroviários e suas famílias promoviam diversos bailes
e festas nas próprias casas, costume originado dos pais na localidade. É possível que as redes
de solidariedade e de cooperação, elaboradas em função de auxiliar os vizinhos e colegas de
trabalho e a busca por melhorias no bairro, por terem estreitado os laços sociais entre os
moradores, facilitaram a organização de eventos de lazer entre os ferroviários, já que se
despontaram e conseguiram grande adesão. Na fala de alguns ferroviários foi muito comum
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até os anos de 1970 os bailes e as horas dançantes realizados nas casas dos próprios
trabalhadores. Este era um dos principais eventos em que jovens se encontravam e os
primeiros relacionamentos iniciavam, pois a rigidez dos pais perante o comportamento das
filhas não permitia muitos contatos. Na opinião de Wellington José Faccio, o Juca,

As festinhas. E tinha muita festa em casa. Antigamente tinha muita festa em casa;
baile. Tinha muito e... Ah, tinha. Lá em casa mesmo não passava um sábado sem ter
um baile. (Risos). E aí convidava o pessoal da redondeza ali perto ali, mais chegado
[...] Depois do futebol ou do serviço, festas [...] Era farofa, arroz, maionese e pernil.
Assava um pernilzão assim e fazia os pratinhos. E os matinês? Os pratinhos de
papelão. E vinha com guardanapo de papel, daqueles papéis bem fininhos e punha
em cima. Aquilo derretia e parece que você comia papel junto. (Depoimento
Verbal)50.

Aquele trem. Não tinha pratinho de plástico; era de papelão (risos ao fundo) e o
guardanapinho de papel. E aí punha: maionese, farofa, arroz, e pernil. Assava o
pernil inteiro, com osso e tudo e ia: tchap, tchap.
Em toda festa tinha isso. Casamento. Baile. Tudo o que fosse festa. Era vinho e
frutas. Uva, maçã... Aí trazia aqueles “bandejão”, aqueles “tachão” de vidro. Fazia
um bandejão, um canecão de vidro com maçã, vinho uva, aquele troço... e os bailes:
pá!. (Depoimento Verbal)51.

[...] Punha a radiola, tocava e a gente dançava, era bom. Hoje não pode fazer isso
mais. A dona da casa servia um ponche, era uma bebida bem fraquinha mesmo e o
pessoal dançava lá. Isso não era coisa que a empresa oferecia, era a gente mesmo
que organizava. As mães ou as esposas faziam os comes e bebes e ia até tarde.
(Depoimento Verbal)52.

A feira que acontecia na Avenida Silviano Brandão também era um ponto de encontro
aos domingos entre os ferroviários. Até os dias de hoje muitos ferroviários se encontram aos
domingos neste espaço, mas perdeu força pela concorrência com outras feiras que acontecem
na cidade, como também pela proximidade e pelo transporte mais acessível até o centro de
Belo Horizonte.

Aqui tinha o xodó nosso que era a feira ali da Avenida Silviano Brandão. Eu te
mostrei ali. Ali tinha uma feira todo domingo. Tinha uma feira: ali tinha de tudo,
tudo: Cereais, verdura, tinha frutas, tinha tudo, doces [...]. E a turma lá era... não só
os rapazes não, era interesse subalterno, né? (risos). Namorava lá, então uns vem é
pra comprar e a gente pra ver as meninas. Todo mundo ia pra lá, depois do futebol,
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tomar uma cerveja, conversar fiado, ficava ali o domingo todo. Era bom demais.
(Depoimento Verbal)53.

Com a relativa melhoria das condições estruturais no Horto a partir de 1980 e com
uma relativa acessibilidade dos ferroviários a bens de consumo, embora a defasagem salarial,
alguns eventos se intensificaram no Horto, tais quais circos, feiras intermitentes e cinemas ao
ar livre - os trabalhadores freqüentavam outros dois cinemas, o Cine Horto, atual localização
do Teatro Galpão e o Cine Independência. Por meio deles houve mais incentivos ao
funcionamento de cinemas permanentes, muito freqüentados pelos ferroviários. As
barraquinhas eram coordenadas pela igreja católica do bairro em festas de busca para angariar
fundos à instituição e reunia a maior parte da comunidade. Com o catolicismo predominante
no bairro, os trabalhadores e principalmente suas esposas e familiares participavam
ativamente das festas. Os períodos mais festivos da igreja no bairro eram a época da páscoa,
as quadrilhas, e os festejos de fim de ano. A própria RFFSA promovia alguns eventos festivos
dentro das oficinas, em especial no primeiro de maio, natal e às vezes no dia 30 de setembro,
dia do ferroviário.
Parte dos trabalhadores escolheu freqüentar espaços que os integrasse e ao mesmo
tempo os afastasse momentaneamente de suas rotinas, apropriando-se destes e passando a
adquirir formas e sentidos diferenciados e contextualizados. Os espaços ocupados e
apropriados pelos trabalhadores possuíram sentido simbólico e prático nos universos de lazer,
encontro, descanso e organização reivindicatória, e em muitos momentos destoaram do plano
original da constituição dos mesmos. É considerável compreender como se constituíram os
contextos locais da vida cotidiana do bairro e como a classe trabalhadora se organizou e lidou
com as mudanças e permanências nas experiências locais e extra-locais, num longo processo
de estabelecimento de parâmetros que definem sua cultura e suas contraposições de classe.
Dentre os espaços de interação mais mencionados pelos ferroviários, os botecos são
considerados símbolos da cultura dos trabalhadores da ferrovia. O Horto agrega vários
botecos, locais muito conhecidos da comunidade onde os trabalhadores se encontravam em
diversas ocasiões. Constituía-se um espaço diferenciado considerável aos trabalhadores,
porque, ao contrário de outras festividades e locais que agregavam uma multiplicidade de
pessoas do bairro e de fora dele, homens, mulheres, crianças, visitantes e autoridades,
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restringiam-se ao universo masculino ferroviário. Era um espaço no qual as formalidades e as
precauções de comportamento não eram estritamente observadas ou fiscalizadas pelos
padrões das regras invisíveis estabelecidos na comunidade. As interações ocorridas nos
botecos do Horto representavam um escape aos compromissos morais e sociais na fábrica e
no convívio familiar. Os excessos, as falas bruscas, os conflitos, as reações explosivas e a não
aceitação radical às condições de existência, não possíveis dentro dos códigos dados pelos
valores e princípios conhecidos no Horto, pareciam ser possíveis ali dentro.

Ferroviário gosta é de boteco, falou ferroviário pode lembrar de boteco, tudo gosta
de beber, cachaceiro [...] Tinha boteco Adega da Cachaça, o mais conhecido, boteco
Pé no Chão, boteco do Lula, boteco do Salomão, então sempre encontrava nos
botecos. Os caras tomava todas, enchia a cara, conversava de tudo, era bom demais,
eu vou direto, num largo boteco de jeito nenhum. (Depoimento Verbal)54.

Boteco era que não faltava [...] Adega da cachaça, o bar do Lima. Tinha o boteco do
Nascimento na porta da igreja, lá no Horto, na pracinha do Horto, tinha muito
botequim... Então, os ferroviários ali estavam bem servidos de boteco. Era o nosso
lugar, tranqüilo, a gente conversava fiado demais da conta, falava mal de todo
mundo, chefe, mulher, vizinho, time de futebol (risos). (Depoimento Verbal)55.

Ao discutir os modos de vida populares e a contextualização do metodismo na
Inglaterra do século XVIII, Edward Palmer Thompson (1988) aborda o paradoxo de certos
espaços autônomos da cultura popular, como as tavernas e os jogos, com o conservadorismo
religioso protestante. As práticas conformadas em tais estabelecimentos eram plurais e
permeadas de conflitos, catalisando noções de coletividade e valores diferenciados dos
padrões comuns. Os botecos no Horto, contudo, não eram espaços hermeticamente
organizados de onde se permitia comportamentos indevidos. Discussões a respeito do bairro,
das condições de trabalho nas oficinas e das mobilizações da categoria eram ali realizadas,
como no Adega da Cachaça, ainda hoje freqüentado por ferroviários. De simples
estabelecimentos comerciais, estes locais se transformaram em espaços de interação
fundamentais à compreensão das formas de apropriação realizada pelos sujeitos em locais
cujo significado inicial é modificado pelas necessidades contextuais do grupo. Nos anos de
1980, o MUF realizou algumas campanhas, reuniões e ações coletivas não institucionalizadas
nestes espaços ao redor do bairro.
54
55

Depoimento de Virgílio Antônio Alves Duarte (Virgilão) concedido em 03/05/2010.
Depoimento de Antônio Sergio da Costa (Toninho) concedido em 27/07/2010.

88

A gente ficava na reunião duas horas e não decidia nada. Chegava no boteco, em
dois minutos resolvia. (Risos). Virava lugar de reunião. Muitas vezes. Nó! Muitas
vezes. Saía assim viagens pro Rio de Janeiro, eu fui, o Virgílio foi também, pra um
acordo coletivo. Tirava na assembléia, né, tirava num plenário lá e falavam: “Buluca
vai lá pro Rio”. A gente fazia uma vaquinha, entendeu, com o pessoal, pra pagar a
passagem [...] A gente conversava muito nos botecos, se entendia até melhor, porque
tomava uma, ficava mais alegre, mais corajoso (risos). (Depoimento Verbal)56.

Outro espaço conhecido por moradores do Horto é a sede da Filarmônica Primeiro de
Maio, uma organização musical fundada por ferroviários nos anos de 1930 e existente até os
dias de hoje. A instituição surgiu na serralheria da EFCB, oriunda do interesse dos
trabalhadores da empresa em passar momentos de lazer e diversão em festividades do bairro,
da igreja e da ferrovia. Nos anos de 1940 a Filarmônica já possuía sede própria e com o passar
dos anos conseguiu angariar novos músicos dentro das oficinas, nos escritórios e no bairro.
Participou como atração musical nas principais atividades do bairro e da empresa, como as
comemorações do primeiro de maio, as festas religiosas e os bailes de grande repercussão que
eram programados pelos ferroviários. Uma parte das narrativas, inclusive em conversas
informais com moradores mais antigos, aponta uma identificação entre os momentos de
diversão e devoção religiosa no Horto e a Filarmônica57,

[...] Nos cinemas, nas matinês da vida a filarmônica tocava. O ponto de encontro da
mocidade, das moças aqui, tudo era na filarmônica, infelizmente hoje nem sei se tá
funcionando, foi passando de mão em mão. Tão tentando só erguê-la agora. Os
ferroviários, a turma toda ia, tinha baile de aniversários, o casamento da minha irmã.
Nunca faltava, entendeu? Dentro do bairro mesmo, “ó, sábado que vem baile do
fulano de tal, aniversário da irmã dele, aniversário do pai dele” ia até de penetra.
(Depoimento Verbal)58.

Todavia, a Filarmônica não foi uma unanimidade quanto à representação do lazer
entre os ferroviários do Horto. Por ser administrada por grupos restritos, ser composta de
vários funcionários dos setores administração e de gerência da EFCB e depois da RFFSA, e
devido à falta de condições financeiras para a participação em seus eventos particulares, como
os bailes e os carnavais, a Filarmônica não tinha total representatividade entre os
trabalhadores das oficinas, pois era considerada uma instituição pouco aberta à participação
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da maioria ferroviária. Apesar disto, existe tamanho respeito ao trabalho de décadas realizado
por várias diretorias,

[...] Aí já era a chamada elite, né, a banda. Era o pessoal da direção da oficina, os
chamados Mestres da época, os caras mais antigos. Então eles se reuniam, e parecia
que a maçonaria estava envolvida também. Então a gente não entrava, era um grupo
seleto. A banda filarmônica não era um lugar que a gente ia pra encontrar. A banda
não. O maestro era seu Benedito e ele era ferroviário, mas tinha panelinha. (Risos).
(Depoimento Verbal)59.

Figura 1: A Filarmônica Primeiro de Maio
Obs.: Fotografia com data e personagens não identificados. A referência são os anos de 1950.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Paulo Melo.

Não. Era mais festa com essas radiolas mesmo. Era música mecânica. Eu realmente
nunca fui de participar da filarmônica, não. É. Tinha muita festa. Mas era aquele
negócio: eu era um cara que quando assim, jovem, eu não trabalhava, meu pai, nove
filhos, sustentava todo mundo, não sobrava muito dinheiro, não. (Risos), então festa
igual festa da filarmônica você tinha que pagar pra entrar, era dureza arrumar
dinheiro. Então... eu não participava muito, não. Claro que quando sobrava um
dinheirinho você até ia, né. Mas, não era com freqüência, não. Preferia mais as festas
de casa que... E que eram de graça. As festas eram de graça. (Risos). (Depoimento
Verbal)60.
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No intuito de compensar a impossibilidade de participar dos famosos bailes na sede da
Filarmônica os ferroviários criaram estratégias de diversão das mais diversas possíveis,
acompanhados pela maioria dos colegas de oficina ao se disporem a cotizar pequenos recursos
para a realização de bailes e festas. Com relação às atrações musicais tornaram-se grandes
símbolos das festividades os sons mecânicos e os conjuntos improvisados, em especial as
apresentações esporádicas do conjunto musical chamado Estrela D’alva, uma organização
peculiar sem afinidades com a Filarmônica,

A Furiosa? (a Filarmônica), eu não sei bem, não acompanhei. Só sei que os
ferroviários mesmo e que compunham ela. Eles mesmos ensaiavam lá os
instrumentos deles e quando tinha barraquinhas, as procissões eram eles que iam. A
gente chamava ela de A Furiosa. Mais era em festa da igreja. E tínhamos um
conjunto que se chamava Conjunto Estrela D’Alva. Esse conjunto era o nosso
conjunto: tudo em quando era festa de casamento que tinha lá, eles chegavam para
animar as festas de casamento. Muito bom esse conjunto. De ferroviário.
(Depoimento Verbal)61.

O futebol foi um dos principais símbolos da organização ferroviária. O esporte reunia
os trabalhadores aos finais de semana. Os ferroviários participavam de campeonatos internos
na empresa em torneios entre as oficinas ou entre todos os setores da empresa, assim como
campeonatos no bairro e torneios gerenciados pelo Departamento de Futebol Amador de Belo
Horizonte (DFA). Até os anos de 1980 inúmeros campos e quadras de futsal, onde os mesmos
se encontravam depois do trabalho, fizeram parte do cotidiano esportivo e de lazer dos
ferroviários. Segundo os relatos, com o processo de especulação imobiliária a maioria dos
campos foi extinta do bairro até os anos de 1990. Estes eram espaços de interação peculiares e
reconhecidos particularmente pelos trabalhadores, uma vez que eram locais de encontro e
onde se estabelecia uma relação direta entre bairro e fábrica. O esporte envolvia a comunidade
e propiciava encontros, diversão e interações entre os participantes; era um tipo de associação
relativamente autônoma que diferenciasse seus interesses e instituições de outros grupos na
sociedade 62.
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Historicamente o futebol foi paralelamente uma forma de lazer e uma simbolização
coletiva da classe trabalhadora (BATALHA, 2004b) perante o patronato e à cultura
dominante, assim como uma expressão da cultura associativa dos ferroviários em grau de
autonomia significativo na organização. Seus símbolos representativos nas camisas,
bandeiras, sedes esportivas e histórias de tradição nos torneios retratam o desenvolvimento
das expressões culturais operadas pelos trabalhadores. As equipes envolvendo os funcionários
da ferrovia parecem ter ganhado força com o início da institucionalização ou efetivação das
mobilizações reivindicatórias na RFFSA, embora sempre tivessem prestígio e reconhecimento
em Belo Horizonte pela tradição adquirida em décadas de disputas e de títulos conquistados.
A proeminência do sentimento de identificação com a categoria e com a classe por meio do
esporte se deu em momentos em que os ferroviários se destacaram regionalmente, ou como
convidados a treinarem em equipes profissionais, ou em conquistas no município e fora dele,
tais quais as olimpíadas operárias,

As olimpíadas operárias... entre 70 e 80. O time da RFFSA foi bicampeão jogando
contra um tanto de time bom [...] teve ferroviário que até virou profissional de
futebol. Juntava todos... juntava Telemig, Rede Ferroviária, Banco do Brasil, juntava
todas essas grandes empresas e tinha essa olimpíada, olimpíada famosa. Tinha
diversas modalidades de esportes e a rede sobressaiu no futebol de campo, futebol
de salão, dama porque tinha um pessoal que era também bom de dama aqui. Mas,
futebol era primordial, porque era um time muito bom mesmo. Tanto é que teve
colegas nossos que foram pra Atlético. (Depoimento Verbal)63.

Outras duas significativas instituições simbólicas para o bairro e para os ferroviários
foram o Centro Operário Beneficente do Horto Florestal e o Colégio Operário Rufino. O
Centro Operário, alocado na Rua Pouso Alegre, foi criado em 1929 por ferroviários e teve
apoio da EFCB para o funcionamento de suas atividades. Seu estabelecimento no bairro se
deu devido à falta de planos de saúde e de auxílio médico aos trabalhadores e às suas famílias
nas proximidades do bairro e na cidade de Belo Horizonte. (Depoimento Verbal)64. A
instituição foi considerada pelos ferroviários como o INSS dos trabalhadores da ferrovia e
atendia-os e a seus parentes com serviços médicos e funerários prioritariamente. Chegou a
atuar com a Sociedade São Vicente de Paula em serviços à comunidade em geral e teve
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núcleos de serviços específicos, como a Associação Carteira de Pecúlio, em proveito do
serviço funerário. Além dos serviços relacionados à área da saúde, também ofereceu espaços
para festas, reuniões, cursos profissionalizantes e preparatórios para concursos, muitas vezes a
preços acessíveis às famílias dos operários e ao restante do bairro,

Eu era muito menino quando fui no Centro Operário. Me lembro que tinha médicos
[...] Olha, vou te falar, durou mais de quarenta anos viu. Na época não existia o
SUS, então tinha os médicos que eu acho que era da rede, sabe? Mas eu era muito
menino quando fui no Centro Operário, lá era uma espécie de cooperativa.
(Depoimento Verbal)65.

O colégio Operário Rufino é lembrado com tamanho saudosismo entre os narradores,
principalmente porque hoje funciona ali o presídio feminino de Belo Horizonte. Os narradores
que estudaram na instituição possuem recordações sobre os métodos de ensino, o contexto
político envolvido e os desdobramentos sócio-históricos de sua existência no Horto. O colégio
fez parte da campanha Nacional dos Educandários Gratuitos nos anos de 1960 e
posteriormente da Campanha Nacional da Escola Comunidade e ofereceu o equivalente ao
ensino fundamental nos dias de hoje. Não obstante os ferroviários apontarem outras escolas
tradicionais no bairro – é importante lembrar também da escola profissionalizante da RFFSA,
Mário Castilhos, depois denominada Hernani Cotrim, cujo objetivo era preparar jovens para
trabalharem na empresa após o ensino fundamental - como Sandoval de Azevedo, Gomes
Pimenta, hoje Dom Bosco, Pedro Américo e André de Castro no Instituto Agronômico,
postula-se que, no tocante às narrativas, o Operário Rufino teve papel singular na vida de
vários trabalhadores da ferrovia em um contexto cujas orientações políticas no plano
governamental e na sociedade civil se modificaram bruscamente, com a imposição da ditadura
militar-civil. Diante às dificuldades de sustentar a educação básica para os filhos em outros
bairros, ferroviários e demais moradores se mobilizaram a fim de contribuir para o
funcionamento da escola,

Eu não sei te precisar bem a data, mas eu lembro que a gente fazia o correspondente
ao primário e o grande problema da meninada era continuar os estudos, porque não
tinha uma rede municipal ou estadual, como tem hoje. Mesmo com problemas, não
sendo um ensino de qualidade, mas hoje tem. [...] Então, parava-se de estudar. Eu
lembro que quando eu completei o primário, a minha cobrança, a minha indagação
com os meus pais era assim: eu quero estudar. Eu quero continuar. Muitos pais
perambulavam atrás de vereadores, até de bispo, atrás de bolsa de estudo. Às vezes
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conseguia, mas a escola era longe e não tinha dinheiro pra ônibus. Eu lembro que
uma vez meu pai conseguiu uma bolsa de estudo. Só que ele tinha vários filhos pra
uma bolsa. E eu comecei a ouvir a se falar na fundação de um colégio pra aquela
comunidade ali de ferroviários. Um ginásio, porque na época, o correspondente de
quinta a oitava série era chamado de ginasial. Ficamos todos contentes: vão criar um
colégio pra nós, nós vamos estudar. E houve um movimento nesse sentido. Havia
reuniões na minha casa, na casa de outras pessoas ali. E de fato este colégio foi
inaugurado. Pois é. Ele funcionou ali numa escola ao lado do presídio das mulheres,
organizado pela CNEG (Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos), ligada
aquelas reformas de base do presidente João Goulart. Era aquele movimento. Quer
dizer que esse ginásio ali, eu não sei como o meu pai entrou em contato, como a
comunidade acionou pessoas intelectuais, inclusive o professor Santa Bárbara, que
foi um homem influente desse movimento. (Depoimento Verbal)66.

Eu estudei lá. Este colégio, e é com muita tristeza que eu falo, faz parte hoje da
penitenciária de mulheres. Belo Horizonte, o Brasil, perdeu muito com o fim da
ferrovia, da Rede Ferroviária. Onde eu fiz o meu curso profissionalizante, hoje é um
quartel da Polícia Militar (risos). E onde eu fiz o meu ginásio, pertence à
penitenciária. Então eu fico muito triste... É. Eu fico muito triste mesmo. Dói, mas
dói lá no fundo mesmo. Teve um período que começou a cobrar mensalidade, era
simbólico, um preço muito barato. Então vários filhos de ferroviários conseguiram
fazer o primeiro grau foi lá. (Depoimento Verbal)67.

A organização e a administração do colégio estiveram durante os anos de 1960 e 1970
sob responsabilidade de pais, colaboradores do bairro e professores. Ocorriam cotizações de
gastos não despendidos pelo Estado, como por exemplo, para alimentação de alunos e
professores e alguns materiais didáticos. A coesão organizacional interna da comunidade
contribuiu para importantes contatos dos militantes da causa com grupos de interesse neste
tipo de atividade comunitária. De acordo com as narrativas, recorda-se de professores ainda
estudantes universitários da UFMG e da PUC Minas, além de seminaristas que trabalhavam
como voluntários. Relata-se um local de maior liberdade de criação; um domínio onde alunos,
professores, pais e demais colaboradores se ajudavam e colaboravam de várias formas dentro
do espaço escolar em prol do avanço da produção do saber. O colégio parece ser encarado
como um ambiente frutífero para novas propostas pedagógicas, que podem ter contribuído
para a formação de trabalhadores mais críticos e inquietos com a própria realidade.

E ele já foi fundado dentro dessa coisa assim, como é que eu vou te dizer? Dentro de
uma proposta, pelo que hoje eu percebo, mais democrática, mais socializante. Eu
não sei dizer pra você... eu hoje acho que sim: que tinha gente da esquerda,
intelectuais da esquerda. O ginásio foi inaugurado com tudo e mais esse filme. Todo
mundo foi pra dentro do Cine Horto. Eu não sei te dizer o nome dele, mas só sei
dizer que o conteúdo dele... E me impactou por quê? Eu que era assídua com toda a
meninada, com meus irmãos lá no Cine Horto, eu estava acostumada em ver o herói
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vencer sempre. E o herói morreu nesse filme, eu sai, chorando, vomitando, com dor
de cabeça, indignada porque o herói morreu. A meninada assustou, eu não tava
acostumada a ver um herói, depois de toda aquela luta, foi lá e morreu. Então eu fui
chorando pra casa. Me impactou isso. Eu não lembro se eu conversei com o meu
pai, ele tentou explicar alguma coisa, mas eu acho que eu não tinha maturidade pra
entender. Depois esse sentimento foi substituído pela satisfação de voltar a estudar
lá. (Depoimento Verbal)68.

Os professores eram quase da nossa idade, era interessante, professor de matemática,
o Mário, a gente chamava de Mário jardim zoológico, era Mário Coelho Leão o
nome dele (risos). Um cara muito bom. De vez em quando agente até encontra na
rua. O Tião, o Tião era professor de Frances e Português, e outra, o Tião era
seminarista e negro. Um negro professor era a coisa mais rara que tinha. O Ailton
Firmino estudou lá [...] Produziu militantes sim, muita gente que depois foi do PT
viu, um pessoal do MUF, é gente que bate o pé né? Que não aceita as coisas assim
de qualquer jeito. O Ailton entrou na militância foi no grêmio do colégio do ginásio,
tinha também uma coisa de família sabe, inclusive a servente lá era minha tia, a tia
Dália, era tipo a mãezona lá, era tia de todo mundo. Era minha tia mesmo, irmã de
meu pai. Está viva ainda, com 86 anos. Se você quiser dar uma palavra com ela, ela
fala igual a uma danada, ta lá no Horto. (Depoimento Verbal)69.

Os padrões de funcionamento do colégio se diferenciaram sensivelmente da ordem
requerida pela escola da EFCB e depois da RFFSA e seus cursos profissionalizantes, cujo
objeto se ancorava na reprodução da força de trabalho.
Quanto à escola da empresa, percebe-se que foi amparada pelo discurso da
necessidade de formar profissionais qualificados desde a tenra idade, com a garantia de
emprego nas oficinas após a formação e pela tradição de que os filhos de ferroviários
geralmente exerciam funções na empresa. A escola da ferrovia oferecia ensino técnico
profissionalizante a pessoas a partir dos quatorze anos. O programa resultava das mudanças
de padrões na industrialização brasileira dos anos de 1930 em diante, quando da busca pela
formação educacional e técnica do trabalhador em meio a um contexto de preocupação com
os fatores produtivos e reprodutivos da classe operária. (SILVA, 2010). A escola da RFFSA
assumia o papel de centros como o SESI e o SENAI no desenvolvimento de mão-de-obra
mais ou menos qualificada, nos trilhos da acumulação e da reprodução do capital. Durante
décadas as aulas funcionaram nas oficinas do Horto e neste toar, o sentido de família era
intensamente motivado, já que as crianças trabalhavam e estudavam próximas a parentes,
colegas e vizinhos, muitos inclusive tinham contato com os pais na ferrovia. Este universo
construído pela empresa aparentemente fortuito é imanente à preocupação de estimular
68
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valores e a sujeição de normas necessariamente “comuns” aos trabalhadores. A rigidez da
disciplina na escola e as regras determinadas pela instituição no cotidiano do trabalho
corroboram tanto com a tentativa de modelação da vida social do funcionário, quanto pela
busca da reprodução controlada de sua abundante mão-de-obra.

Figura 2: Alunos do ensino técnico profissionalizante da RFFSA no estabelecimento da
empresa dentro das oficinas.
Obs.: uma parte destes aprendizes foram alunos do Colégio Operário Rufino. Personagens
não identificados. Período aproximado: entre as décadas de 1950 e 1960.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Paulo Melo.

Os espaços de interação têm como característica o fortalecimento de laços, no entanto
podem variar e mudar de sentido de acordo com o contexto vivido pelos sujeitos que deles se
apropriaram. São domínios experenciados por novas dinâmicas e “É justamente nos espaços
físicos dos bairros, transformados em lugares pela experiência vivida e incorporada de seus
habitantes, que as pessoas se situam dentro das cidades, vivendo o cotidiano e atribuindo-lhes
significado.” (CASTRO, 2009, p. 64). Todos os espaços construídos e apropriados no bairro
são meios de convivência que complementam e dão sentido também ao cotidiano da fábrica,
pois as normas, os valores, as representações e os interesses permearam o universo das
oficinas e da vizinhança num jogo múltiplo de influências entre estes dois universos. Assim
os espaços de interação no Horto são reflexos e produtores das interações ocorridas na fábrica,
fortalecendo o âmbito da construção da cultura ferroviária nos processos sócio-históricos. A
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noção de classe enquanto categoria processual de experiências concretas dos sujeitos emerge
em situações nas quais se presencia fatores da tradição, do auto-didatismo e da criatividade
dos trabalhadores perante à cultura dominante.

3.2.4 As influências do catolicismo nos modos de vida dos trabalhadores-moradores do
Horto: a igreja católica, a congregação agostiniana e a JOC.

A igreja católica e o catolicismo estiveram presentes no dia-a-dia do Horto e dos
ferroviários, acompanhando-os em momentos diferenciados de diversão, lazer e associação
em busca de melhorias coletivas e de conflitos. A paróquia Senhor Bom Jesus do Horto foi
fundada na década de 1940 e se estabeleceu na parte mais centralizada do bairro. A instituição
é ainda reconhecida pelos ferroviários e demais moradores pela contribuição às organizações
coletivas de melhorias estruturais no bairro e pelas ações comunitárias de ajuda material e
psicológica aos sujeitos em momentos de dificuldades diversas. A igreja promovia festas
locais segundo calendário cristão, envolvendo a maior parte do bairro em seus eventos.
Os eventos da instituição oferecidos nas oficinas da RFFSA foram a páscoa, o
primeiro de maio, algumas festividades de fim de ano e inaugurações significativas nas
oficinas, contudo, para os ferroviários, eventos mais importantes aconteciam nas ruas do
Horto, onde o acesso da comunidade não era restrito. Durante décadas, barraquinhas, adornos
e estrutura material foram organizados como atividades coletivas entre moradores, parte
significativa de ferroviários e suas esposas e membros da paróquia. Festas, missas e os
programas da igreja possibilitaram novos encontros e relações interacionais diferenciadas das
existentes nos campos de futebol e nos botecos, mas também complementares à formação de
expressões culturais muito comuns no bairro, haja vista a maciça participação da comunidade
em tais eventos. Segundo depoimentos, algumas moças de família só apareciam nas ocasiões
ligadas à igreja; eram assim oportunidades de construção de novos laços emocionais e
familiares muito comuns no Horto.

A nossa vida girava, com o ginásio e girava em torno da igreja, das procissões, das
barraquinhas... Como a gente fala: muitos amores sérios nasceram lá naquelas
barraquinhas. Muita gente casou, muitos batizados foram feitos. Era ali, né? Muita
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família foi feita ali, depois das missas, pra feira e aí era uma festa só né, às vezes
vinha circo também e ficava lotado de gente este Horto. (Depoimento Verbal)70.

Era essa né? O primeiro de maio comemorávamos a páscoa dos ferroviários e
também o dia 30 que foi estipulado o dia do ferroviário, logo quando implantou a
Rede Ferroviária, 30 de setembro. Então a gente comemorava esses dias, eram essas
duas datas no ano [...] No dia da Páscoa tinha missa. (Depoimento Verbal)71.

A respeito do comportamento de padres e demais representantes eclesiásticos no
Horto, não houve unidade nos discursos quanto às suas ações em favor dos ferroviários e do
movimento contra a ditadura. Dentre os trabalhadores mais participantes de movimentos
contestatórios na ferrovia, a visão é de uma instituição mais vinculada à empresa e aos valores
conservadores da sociedade em voga do que um instrumento de luta contra as condições de
existência daquelas pessoas. De certo, não se tem evidências plausíveis para apontar o apoio
explícito dos párocos da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto às mobilizações ocorridas dentro
e fora das oficinas, salvo em casos esporádicos de um aporte velado nos discursos em missas
e em festividades na ditadura militar-civil. A cultura ferroviária elaborada no Horto foi
bastante marcada pelas influências culturais do catolicismo, haja vista que parte dos ritos e
das representações dos ferroviários tinham interferência e participação ideológica da igreja do
bairro.

Figura 3: Cerimônia dentro das oficinas da RFFSA.
Obs.: Ao centro, o frei Samuel de Gangi.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Paulo Melo.
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Depoimento de Carlos da Paixão Costa (Carlos Lorão) concedido em 23/06/2010.
Depoimento de Antônio Sergio da Costa (Toninho) concedido em 27/07/2010.
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Outra instituição relatada por alguns entrevistados, porém pouco situada de forma
geral, foi a Congregação dos Agostinianos da Assunção, uma comunidade religiosa chegada
na segunda metade da década de 1960, que assumiu a paróquia do bairro e manteve relações
mais próximas com os moradores. Boa parte de seus membros tinham ligações diretas com
movimentos contrários ao regime ditatorial, em especial com a Juventude Operária Católica
(JOC), o que incomodou os militares e resultou na perseguição e no fechamento da
comunidade no Horto. Além disso, o bairro foi o espaço da organização de um núcleo da JOC
entre os anos de 1960 e 1970. Foi liderado por padres e seminaristas da Congregação
Agostiniana e jovens, a maioria de mulheres católicas do bairro, filhas e parentes de
ferroviários ou de moradores comuns. O núcleo foi responsável por trabalhos de assistência à
pobreza e ao analfabetismo em vários lugares da cidade, atuando com maior amplitude em
áreas mais carentes no bairro. Com o discurso de opção pelos pobres, o grupo se reunia
constantemente no bairro em reuniões para tomada de decisões sobre suas ações e sobre o
contexto vivido naquele momento.

Até foi engraçado porque eu era assim bem adolescentizinha quando, isso já foi uma
iniciativa da igreja e padre Frances, eles tinham uma abertura política maior, uma
visão política então... As coisas se casavam lá, sabe?Parecia uma coisa que ia
casando com a outra. Esse padre João, por exemplo, ele já foi governador. Ele
alertava muito a gente: não, “eu contribuo prum Brasil humano”. Isso é ruim, isso
que tá acontecendo (referência à ditadura militar). Muito ruim pros brasileiros, pro
Brasil. Então a igreja recebia esses padres franceses da Congregação. E eles tinham
essa visão maior, larga. Ligados assim à teologia da libertação, que antigamente eu
não sabia. Vim saber só agora. E eu lembro que quando eu fui convidada pra gente
formar um grupo de JOC, eu confundi com jóquei: mas isso não é coisa de cavalo,
não? Isso é coisa de cavalo (risos). E eu convidava minhas amiguinhas do bairro e
elas também falavam a mesma coisa. “Mas gente, vamos lá”. E quando nós fomos a
gente viu que não era isso. Era outra coisa. E a JOC então começou a se organizar lá.
A Diná, eu conheci a Diná: uma grande figura, mulher de um metalúrgico, foi a flor,
não sei se já ouviu falar dela. Uma pessoa assim maravilhosa deixou saudade... Tem
o nome dela naquela relação de nomes lá na Câmara, se você ver lá... Tinha o ponto
de vista religioso: uma visão comprometida com a história humana. Um Cristo
comprometido com o trabalhador. Então, a JOC era pra mim assim, uma grande
descoberta. Eu entrei de cabeça, feliz, satisfeita, empolgada e assim a gente falava da
experiência de trabalho, da opressão... os problemas do bairro, do trabalhador, dos
ferroviários, mas a gente não falava em Marx nem de esquerda, mas a gente tinha
essa perspectiva, a gente discutia na perspectiva da classe trabalhadora, de adquirir
consciência de classe trabalhadora e que existe uma riqueza que se construía ali a
custa do trabalho escravo do operário. E ali como nós todos já éramos trabalhadores,
adolescentes, todo mundo ia pro mercado de trabalho cedo, tanto que estudávamos à
noite, a gente sabia muito já... trabalhava. (Depoimento Verbal)72.

72

Depoimento de Maria de Lurdes Lopes Magalhães concedido em 14/06/2010.

99

O núcleo perdeu força quando da prisão de padres e seminaristas e do fechamento da
congregação nos anos de 1970, embora parte dos militantes continuasse em outros
movimentos fora do Horto. Mesmo com o discurso voltado para a mudança social e de apoio
aos trabalhadores, as ações mais significativas do grupo não ocorreram junto aos ferroviários,
tanto é que os trabalhadores não mencionam ou se recordam da existência do mesmo.

3.3 A família ferroviária do Horto: A identificação com o bairro a partir da figura do
ferroviário

Alguém se reconhece como “operário de pai pra filho”, parente de operários,
morando em um bairro de operários, tendo operários como amigos, e perfeitamente
inserido neste tecido social ao qual corresponde um tecido urbano específico.
(MAYOL, 1990, p. 84).

No decorrer da pesquisa de campo e das leituras teóricas já levantadas, observou-se
que no contexto da construção da cultura dos trabalhadores impunha-se um reconhecer-se no
grupo a partir das experiências comuns ao ambiente de trabalho e às relações de vizinhança.
Desta forma, o caráter e as motivações a respeito dos sentimentos de identificação entre os
considerados iguais devem ser aventados com o escopo de tornar mais claro o recorte deste
trabalho na questão da cultura, pois é no trabalho de constituição cultural que as formas de
identificação se fazem presentes.
Na opinião de Emília Costa (1990), a historiografia sobre a classe operária na América
Latina, ao se preocupar com as experiências dos trabalhadores e valorizar a descrição
interpretativa e as percepções subjetivas dos mesmos, passou a questionar o predomínio da
identidade única de classe, mas passou a multiplicidade das identidades envolvidas em suas
nas vivências. Pode-se remeter também aos trabalhos de Edward Palmer Thompson sobre a
formação da classe operária para conformar a postulação de que as pessoas, ao se organizarem
numa sociedade estruturada, identificam-se mutuamente a partir de laços sociais definidos
pela experiência cotidiana. A percepção de classe se dá na “consciência de uma identidade de
interesses entre todos os diversos grupos de trabalhadores, contra os interesses de outras
classes.” (THOMPSON, 1988, p. 17).
Na definição referente à classe trabalhadora, Cláudio Batalha (2004b) entende a
condição do trabalhador e suas formas de ressignificação das experiências como fatores que
conferem a conformação de uma identidade de classe. As celebrações, os rituais e os
símbolos, construídos e reelaborados pelos trabalhadores atribuíram a eles uma identidade
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manifestada por meio de organizações associativas. Em um artigo sobre o sindicalismo e os
movimentos autônomos dos anos de 1930 no Brasil, Alexandre Fortes (1999) analisa a
identidade coletiva como uma área de atuação do sindicalismo no país, interligada às formas
de reivindicação, amparo coletivo e mercado de trabalho. O autor a compreende no
desenvolvimento de valores e princípios, os quais articulados manifestam a maneira como os
trabalhadores se autodefinem enquanto grupo social, em relação ao seu lugar perante o
restante da sociedade.
A promoção de redes de alianças, estratégias de sobrevivência e dos espaços de
interação implicam sentimentos de pertencimento com o grupo e com suas elaborações
culturais. Neste sentido, o bairro está sujeito a representações formuladas segundo as
experiências vividas pelos moradores e podem variar em sua natureza e desdobramentos pelas
relações assumidas pelos sujeitos e os novos sentidos do contexto sobre o grupo. Os
ferroviários costumam se identificar como parte do Horto por meio de pressupostos que
permeiam a intimidade de vizinhança adquirida e as necessidades e interesses em comum.
Este sentido de pertença dá unidade ao grupo. Tomando a fundamentação de Mike Savage
(2004), a identificação e o sentimento de classe se fazem na proximidade física entre sujeitos
e em suas ações de cooperação. O território, desta maneira, foi construído socialmente pelos
trabalhadores, resultado das interações e de interesses em comum em contextos de diferentes
orientações e motivações sócio- econômicas.
Há no imaginário coletivo de identificação com o bairro uma íntima relação entre
espaço de moradia e espaço de trabalho; o cotidiano do Horto perpassa por situações e
acontecimentos que influenciaram e foram influenciados pelas peculiaridades na fábrica e por
isso o sentimento de pertença dos moradores não vinculados à RFFSA provém da sua
inserção em atividades contributivas ao bairro. O termo família do Horto implica em relações
experenciadas não só pelos ferroviários, haja vista a quantidade cada vez maior de moradores
que exerciam outras atividades e participavam de alguma maneira da vida dos trabalhadores.
Apesar do sentido das falas dos narradores, reproduzidas da cultura familiar e vicinal a
respeito de a família do Horto ser exclusivamente uma composição de ferroviários, outros
personagens participaram ativamente da vida no Horto e foram incluídos como parte da
comunidade.

Então, pra você ter uma idéia nós chegamos lá, nessa casinha, na condição de
particular. Porque aqueles que não eram ferroviários, eles ficavam na condição de
particulares, tinha um problema com a Central do Brasil, porque a Central do Brasil,
no momento em que isso começou a acontecer, a tomar corpo, passou a atuar contra
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esse movimento, assim de outras chegadas. Minha família foi aceita na comunidade,
porque meu pai era um intelectual, um homem que tinha uma certa liderança,
gostava de mexer com time de futebol, congado, estas coisas. Ele escrevia cartas,
porque a maioria das pessoas lá era analfabeta e queria escrever para parentes...
Então minha casa era um ponto de referência pra essas coisas, minha mãe também:
era uma pessoa muito caridosa. Tinha sido enfermeira na juventude dela, muito
católica, ela visitava muito os doentes, dava muita injeção, as pessoas iam muito lá
em casa tomar injeção, e meus pais, como não cobravam nada, havia uma aceitação.
Porque os particulares tinham uma certa rejeição pelo conjunto da comunidade.
(Depoimento Verbal)73.

Evidenciam-se diferentes representações e experiências deste termo nas múltiplas
temporalidades, pois quando a década de 1990 é citada, percebe-se uma sensação de declínio
de um núcleo criado há décadas e que, com o sucateamento da empresa e sua desestatização,
perdeu força. Novos significados sobre o Horto foram elaborados neste período e as razões se
deram pela progressiva migração de famílias para o Horto e pelos novos traçados urbanos que
desapropriaram inúmeros espaços de interação e lazer, como campos de futebol, ruas e becos
comuns às relações diárias dos trabalhadores-moradores74. Este sentimento ainda persiste
entre os moradores mais antigos do bairro, referindo-se a um passado no qual a história foi
(re) construída pelos trabalhadores e que hoje se busca resgatar a partir de novas leituras
dentro do contexto vivido. O termo família ferroviária também apresenta conotações da
relação bairro-fábrica, uma vez que se tem como pressuposto a existência de uma comunidade
onde as experiências realizadas no campo do trabalho contribuíram para a existência de laços
sociais peculiares de proximidade e de cooperação no Horto.

Ainda... o terreno todo era da ferrovia e só tinha ferroviário aqui. É que era um
pessoal muito unido. Não é bem parente junto não. Mas a união é muito grande
como de família sabe? Quem trabalhava na Rede. Não sei se essa união é mais
porque praticamente todo mundo trabalhava na mesma coisa. Na década de 60 pra
70 as oficinas do Horto tinham aproximadamente uns mil e quatrocentos
funcionários. Tudo em família porque todo mundo combinava, sô. Combinava um
com o outro, tudo na oficina a gente passava junto, coisa boa, ruim ou qualquer
outro problema, você num vê o MUF? A gente se unia e lutava pelos direitos de
todo mundo. (Depoimento Verbal)75.

Inicialmente parece haver uma contradição no termo quando se questiona as relações
de parentesco, uma vez que se as ligações parentais não se reduziam aos laços de sangue,
qualquer pessoa que ingressasse em uma família de trabalhadores ferroviários deveria ser
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considerada integrante da família ferroviária. Entretanto, é notável compreender esta teia
familiar na composição de todos os sujeitos que de uma forma ou outra se inseriram, por meio
de rituais e laços de parentesco - casamentos, batizados e contratações – e pelo cotidiano do
trabalho, nos modos de vida do bairro ou das oficinas. Mesmo não considerando os limites
territoriais a pedra fundamental para a determinação da classe trabalhadora e da categoria, os
trabalhadores não hesitam em focar o Horto como seu principal ponto de referência espacial
para suas experiências enquanto ferroviários. Pode-se inferir que a proximidade entre espaço
de moradia e o local de trabalho resulta na formação de novos sentidos para sentimentos de
pertencimento de classe. Resulta-se, com isso, uma noção intrínseca de comunidade dentro de
processos de avanço capitalista, calcada na formulação de tipos de relacionamento, acepções
de família, rituais, apropriações de espaços e códigos de mutualidade, diferenciando-se dos
valores da cultura dominante.
Os sentimentos de pertença à família ferroviária são provenientes da relativa coesão
cultural arquitetada pelos trabalhadores em suas expressões práticas e simbólicas. Ser
ferroviário é conviver no universo da ferrovia em meio aos conflitos e diferentes orientações
sócio-culturais

na

categoria,

porém

numa

unidade de interesses

propulsora do

desenvolvimento de expressões, em linguagens, usos, instituições, símbolos e ações. Ser
ferroviário é essencialmente ter uma relação de intimidade com a profissão e ter a percepção
de sua importância no cenário político, econômico e social, em relação ao restante da
sociedade.

[...] crescemos com muita vivência das oficinas da Central do Brasil. A gente
brincava muito lá dentro. Passeávamos muito. A gente tinha uma intimidade com os
trens. Nós não éramos só companheiros de trabalho: a gente era uma família, todo
mundo com respeito, dentro das regras e tal. Poucos não eram membros da família...
Poucos. Era ferroviário, era família. Ferrovia é uma família, cara. Tem que gostar
saca? A gente gostava demais do que fazia mexer com aquelas máquinas, entendeu?
É uma coisa que é muito louca, difícil de explicar. Eu até me emociono (lágrimas
nos olhos do narrador), a ferrovia é um... saca, é única: você já viu que a ferrovia é
um trilho que não acaba nunca, que vai pra tudo enquanto é lugar? Então a ferrovia é
isso. Muito legal. Os ferroviários fizeram este país, levaram matéria-prima pra tudo
quanto é lado nestes buracos, melhorou tudo com a ferrovia e hoje tá deste jeito, o
governo FHC acabou com tudo [...]. (Depoimento Verbal)76.

O espaço de moradia em si pode ser tomado por atributos simbólicos. As
representações dos ferroviários concernentes ao lugar de moradia se pautam nas elaborações
de fronteiras sociais nem sempre afinadas com os limites físicos determinados pelas instâncias
76
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políticas e pela lógica de mercado. As experiências de convivência e de identificação no
trabalho e com o universo da vizinhança possibilitaram uma visão do bairro de acordo com os
interesses e necessidades materiais da categoria.

[...] os habitantes do bairro elaboram a respeito dele, sentimentos de pertença e
referências identitárias, mas de outro tipo, a partir de suas próprias experiências de
vida quotidiana e de seu quadro de existência social [...]. Trata-se, sim de
representações cognitivas do bairro e de referenciações afetivas a ele enquanto
território de práticas diárias, palco da existência corrente, contexto de familiaridade,
fonte de recursos, sede de estratégias sociais, cenários de episódios vividos ou
narrados, lugar de experiências compartilhadas, marcas de relações de pertença
coletiva. (CORDEIRO; COSTA, 1999, p. 64).

Segundo Georg Simmel (1939), as interações produzem órgãos mediadores nas
relações entre as pessoas com o intuito de assegurar sua manutenção, preenchendo o espaço e
por fim trazendo uma unidade a qual sustenta e é sustentada pelos próprios grupos. O autor
considera substancialmente as influências das condições espaciais na organização dos grupos
ao perceber na qualidade do ambiente físico uma base para a formação da vida social. Cada
espaço é considerado único e divide-se em partes rodeadas de limites naturais e políticos, cujo
funcionamento concebe as relações entre vizinhos. Destes limites origina-se um conjunto de
ações recíprocas que indicam informações sobre a mentalidade de um grupo, corolário das
ligações dos indivíduos com o local e com o coletivo. (SIMMEL, 1939).
Definir o Horto e seus limites se torna complexo, pois vêm à tona nas narrativas as
múltiplas temporalidades referentes às mudanças oficiais realizadas no território:

Isso aqui é uma confusão, fizeram uma confusão danada neste lugar (risos). O Horto
não é isso que o povo fala não, diz que vai até a Silviano Brandão ali oh, depois do
outro lado até o Instituto Agronômico, onde tem a escola, o museu. Mas, chega um
lugar ali na Silviano Brandão, acabou o Horto [...] Cada hora vem um e mexe nisso,
é Sagrada Família, do outro lado é Esplanada, é uma confusão [...] Pra mim Horto, e
o pessoal antigo vê assim, rua dos ferroviários, Silva Freire, Gustavo da Silveira
toda e Silviano Brandão, mas não é o que eles chamam de Sagrada Família não... é
mais. (Depoimento Verbal)77.

Parte da vida no bairro foi realizada em cenários de presença ativa dos moradores na
vida dos vizinhos, fortalecendo laços e representações sobre o lugar de moradia. As
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experiências vividas no bairro e nas oficinas articulam este caráter de se pertencer ao grupo,
elucidando mecanismos de auto-identificação com o território onde reside e convive com os
próximos, bem como sua relação com o trabalho. Deste modo, bairro é um construto social,
com divisões intrínsecas aos interesses e demandas dos sujeitos ali residentes. O espaço
seguiu a ordem do agenciamento social promovido pelos ferroviários, que mesmo cientes das
divisões oficiais dentro dos planos do poder público continuaram a classificar o território e
seus moradores segundo suas dinâmicas culturais. Tal divisão social e política torna os
sujeitos conhecidos e reconhecidos em relação ao ambiente urbano geral.

Pra mim lá é mais é Instituto Agronômico do que Horto. Porque Horto é mais lá pra
baixo. Eu nasci no Horto. O Horto vem depois do sinal, porque essa rua, essa
avenida, que passa aqui em baixo, ela chama-se Gustavo da Silveira, Instituto
Agronômico é um instituto da escola, da universidade federal, o Instituto
Agronômico é só aquele lado lá perto. O Horto pra nós, o Horto é lá embaixo, onde
vende frango, onde vende peixe, tem aquela feirinha, vende CD pirata, vende flores.
Vende várias coisas. Lá, pra nós é o Horto. Aqui em cima é Instituto Agronômico,
depois Boa Vista [...]. (Depoimento Verbal)78.

A visão idealizada dos modos de vida e das peculiaridades no Horto produz imagens
às vezes bucólicas dos narradores sobre suas dinâmicas e natureza. Isso explica o motivo pelo
qual o local é visto de forma diferenciada dos limites e das significações externas: para os
ferroviários o bairro se caracteriza pela intensa movimentação social e das interações mais
próximas, pelos pontos de encontro, campos de futebol, pela sede da Filarmônica, pelos
botecos, pelos eventos tradicionais, pelas portarias das oficinas e pelas casas simples de muros
baixos e tijolo de adobe, não obstante as novas áreas abertas pelo crescimento do bairro, as
novas instituições sociais e religiosas e por seus limites com outros bairros também
considerados ferroviários, tais como Sagrada Família, Esplanada, Instituto Agronômico,
Saudade, São Geraldo, Boa Vista e Santa Inês. O Horto se tornou um espaço próprio
arquitetado por quem ali reside, porque mesmo morando e convivendo segundo as regras
oficiais da ferrovia e dos aparelhos governamentais, os sujeitos conseguiram desenhar um
domínio particularizado em função dos usos cotidianos. De acordo com Pierre Mayol (1990),
a prática do bairro é uma técnica de reconhecimento do espaço desde a infância; o vizinho é
visto como outro, nem íntimo, nem anônimo. As relações humanas selecionam o espaço
urbano, cortando territórios através de valores culturais e políticos, assim, para a autora,
pertencer a um bairro é uma marca de identificação ao grupo. O reconhecimento, portanto,
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aponta que o sistema territorial se liga ao relacional e autoriza a apropriação do espaço
urbano.
O processo de busca por autonomia no território, materializado nas formas de
organização, apropriação e representação do espaço, foi composto pelas experiências
resultantes das decisões públicas de transferência dos terrenos para a prefeitura e a criação de
fontes de resistência às condições de existência, assim como pelo estreitamento das relações
no local de trabalho através do grande número de ferroviários nas oficinas e o aumento de
seus contatos internos ao longo dos anos na ferrovia. Em Telma Correia (2001) tal situação se
verifica quando a empresa está se desvencilhando da propriedade e do controle do lugar,
mediante a venda de imóveis e o repasse dos serviços ao Estado: “Os moradores pagavam um
valor simbólico, mas todo mundo tinha a posse do seu terreno, e é nosso mesmo, eu tenho a
escritura, posso te mostrar [...]”. (Depoimento Verbal)79. Desta maneira, os recortes
organizacionais e os simbolismos exercidos sobre o Horto são provenientes das significações
e das práticas culturais dos sujeitos residentes no bairro.
Este capítulo deu importância ao estudo da formação e desenvolvimento da classe
trabalhadora, tomando como base a relação entre os espaços de trabalho e de moradia, onde
suas experiências se expressam peremptoriamente. O urbano foi afirmado por meio da
demarcação da cidade face às construções sócio-culturais externas e às vivências
contextualizadas historicamente. A conotação de bairro não foi reduzida ao espaço físico,
muito menos a uma entidade de produção autônoma de cultura. Ao contrário, ela é parte de
um conjunto de processos constituídos pelos sujeitos, segundo suas orientações individuais e
coletivas provenientes da cultura ali formulada ao longo do tempo e em relação às dinâmicas
estruturais que as conduzem. Os ferroviários ocuparam e deram significados aos espaços
existentes no bairro, estabelecendo redes amplas de interação com bases em vínculos de
vizinhança, parentesco e associação, destarte os sujeitos também se deslocaram por outros
territórios urbanos, convivendo com as estruturas dos demais bairros existentes e da cidade.
As experiências realizadas no bairro se estabeleceram juntamente aos processos de
estruturação da sociedade, o que conota a importância dos estudos a respeito das dinâmicas do
bairro para a compreensão dos modos de vida e da cultura de um grupo em contextos
específicos. Infere-se daí que os estudos concernentes ao trabalho e à classe trabalhadora
devem necessariamente perpassar pelo contexto de espaço, haja vista que o território é o
sustentáculo das relações de classe e de suas formas de mobilização e intervenção no espaço
público.
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4 “AQUI QUEM LUTA É CHÃO DE FÁBRICA”: EXPERIÊNCIAS DE
MOBILIZAÇÕES FERROVIÁRIAS NAS OFICINAS DO BAIRRO HORTO

É no contato com o ofício que se depara com praticas e valores, os quais, além de
propor papéis aos trabalhadores, também politiza espaços institucionais. (COSTA,
1999).

O presente capítulo tem como escopo a discussão sobre os mecanismos de organização
e de manifestação dos ferroviários em Belo Horizonte ocorridos nas oficinas da RFFSA. Temse como ponto fundamental, as práticas mobilizatórias e sua relação com os eventos, espaços
de interação e demais as experiências existentes no bairro Horto, sendo significativa a
abordagem às movimentações de caráter formal, a exemplo do sindicato da categoria, e às
organizações não vinculadas a canais de representação institucional da categoria, como os
grupos esporádicos e o Movimento de União dos Ferroviários (MUF), em suas orientações
político-ideológicas.

4.1 A construção da cultura ferroviária e dos sentimentos de identificação na ótica da
fábrica

A singularidade da convivência construída nas oficinas permaneceu na memória dos
ferroviários. As interações na fábrica foram facilitadas pelas relações de vizinhança
estabelecidas no Horto, uma vez que parentes e vizinhos trabalhavam na ferrovia e
carregavam propriedades objetivas e simbólicas a serem compartilhadas. A proximidade física
e social entre boa parte dos ferroviários abriu campos tão frutíferos para a existência de laços
sociais estreitos, que funcionários não residentes no bairro eram “chamados” a fazerem parte
da família ferroviária. As práticas e representações da categoria se calcaram na formação
continuada e heterogênea da cultura de classes e da identificação dos sujeitos entre si em
situações peculiares ao contexto vivido. Os ferroviários promoveram leituras individuais e
coletivas a respeito de aspectos cotidianos da ambiente de trabalho com um grau de coerência
e unidade resultantes das vivências em comum no e na vizinhança. Trabalhadores residentes
em outros bairros ou de localidades distantes tinham também como base discursiva para a
expressão dos interesses coletivos da categoria a referência territorial e social da cultura
ferroviária. O dia-a-dia da fábrica, do bairro e da casa foi o campo das relações
personalizadas, em que o indivíduo é reconhecido e desenvolve o sentimento do pertencer
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(NEVES, 1991), num ambiente onde o tempo e as interações são ditados pelo ritmo do
trabalho: “O pessoal ficava aqui oh, colado nas oficinas, todo mundo se reconhece, nós somos
aqui uma família, entendeu? [...] mesmo quem não morava, era da oficina, era ferroviário,
juntava com a gente, que era da área e é tudo farinha do mesmo saco (Risos)”. (Depoimento
Verbal)80.
Tanto no bairro, quanto nas oficinas, os interesses, os laços de solidariedade, as
organizações por objetivos em comum e a flexibilização de opiniões quanto às necessidades
coletivas, originam-se e se transformam diante de experiências vividas pelo grupo em seus
laços estreitos no tempo e em lugares específicos. Compartilhar modos de vida implica tornar
os participantes daquele universo iguais na diferença, pois em meio à diversidade de pontos
de vista os sujeitos se reconhecem em suas condições de existência, percebendo a si e aos
colegas de trabalho, e algumas vezes de bairro, de forma singular em relação ao restante da
sociedade. Ser ferroviário não é somente viver no Horto e em seus arredores ou trabalhar nas
oficinas da RFFSA, mas é vivenciar processos de experiências materiais e simbólicas em um
momento histórico peculiar.
O caráter de identificação entre bairro e fábrica pode ser visto no fortalecimento das
percepções dos moradores do Horto ou dos filhos de ferroviários sobre a possibilidade de se
trabalhar na empresa, devido à forte influência dos pais e dos trabalhadores. Inúmeros filhos
estudaram, por pressão dos pais, na escola técnica-profissionalizante da RFFSA para
ingressarem nos ofícios fábrica sem a necessidade de concurso. Ser empregado da ferrovia
sugeria garantias de estabilidade profissional, salário a contento para o contexto e um lugar
social privilegiado na comunidade. Durante décadas, as crianças que se preparavam na escola
testemunhavam o cotidiano das oficinas e dos ferroviários, seja quando brincavam nos pátios
das oficinas81, acompanhando locomotivas e a chegada de máquinas e equipamentos, seja
quando presenciavam o ritmo intenso do trabalho dos pais, parentes e colegas de bairro:

O sangue, né? Meus dois avôs, meu pai estava dentro da oficina. A gente freqüenta a
oficina, eu costumo falar que a primeira vez que eu fui na oficina eu estava na
barriga da minha avó. Quando estava construindo a oficina, minha avó estava
grávida da minha mãe, e ia levar almoço pro meu avô lá, então eu fui na barriga da
minha avó (Risos). A gente convivia com os ferroviários lá nas oficinas, levava
almoço, brincava lá perto, encontrava com o pessoal na saída, é... Tá no sangue. O
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pai da gente incentivava muito também [...] a gente convivia com o trem todo dia...
(Depoimento Verbal)82.

Histórias e conversas fascinantes sobre os trens e seus trabalhadores permeavam a
memória dos futuros trabalhadores da empresa, os quais anos mais tarde tiveram a
oportunidade de estudar na escola preparatória e ingressar no ofício de ferroviário nas
oficinas. A convivência com o dia-a-dia dos ferroviários orientou efetivamente as escolhas
dos sujeitos e os ligou mais fortemente à prática profissional. Desta maneira, a tradição de
passar o bastão83 de pai para filho ou entre parentes e conhecidos foi muito comum na
empresa e assim o é até os dias de hoje,

Minha origem é... Eu, minha família toda é ferroviária, os meus pais eram
ferroviários, tive também um irmão ferroviário e posteriormente também um filho
ferroviário. Meu início na ferrovia deu-se através da escola profissional que era
gerida pela antiga Central do Brasil. Entrei lá ainda jovem, por volta dos 13 a 14
anos, formei nessa escola e daí parti para as oficinas da antiga Central do Brasil. É,
um filho meu chegou, estudou na mesma escola onde eu tinha estudado, formou e
depois foi professor nessa escola e... Trabalhou na Rede em outras funções e agora
84
está numa gerência do SENAI. (Depoimento Verbal) .

É a convivência no bairro, muitos ferroviários. E eu sempre fui fascinado com
locomotiva, de família mesmo, o assunto era só ferrovia. E na época eu não fiz a
escolinha, por causa do meu pai, meu pai, quando ele entrou na ferrovia, posso
contar? Quando ele entrou na ferrovia, ele não entrou por vontade própria. Foi por
causa do meu avô. Meu avô era tipo eu sou assim, gosta de ferrovia mesmo e tá no
sangue. Meu pai não. Meu pai era mais desligado, não gostava não. Inclusive ele não
gostava muito de trabalhar não [...] Passava de pai pra filho. Igual, do meu avô
passou pro meu pai. E do meu pai, não passou pra mim e eu fui por livre e
espontânea vontade, a maior parte dos ferroviários, a maior parte mesmo, vem de pai
85
pra filho. (Depoimento Verbal). .

Ah! Boa pergunta! Porque o pai da gente olha a mentalidade, se meu filho quer ser
bem na vida, ele tem que entrar pro serviço público, ele tem que entrar pro serviço
público, pra ser bem na vida, vai ter emprego pro resto da vida, não vai ser mandado
embora, então vai ser ferroviário, então a mentalidade era essa, botar os filhos no
86
serviço público. Então foi meu pai quem me colocou lá. (Depoimento Verbal) .
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É perceptível como a empresa se beneficiou do grau de identificação dos sujeitos com
os ofícios e com a categoria, através da alocação da escola nas oficinas. À formação de
profissionais mais ou menos qualificados se juntou à necessidade de moldar os trabalhadores,
no sentido de disciplinar seu comportamento no ambiente de trabalho. Forjar o operário com o
acompanhamento dos pais, vizinhos e parentes, edificava a capacidade dos dirigentes da
ferrovia e do Estado em manipular a reprodução da força de trabalho em momentos de
fomentos à industrialização brasileira: “No meu tempo era, você formava, você ganhava pra
formar, a antiga Central do Brasil nos pagava um salariozinho simbólico, pequeno mais que
ajudava bastante, e a gente já saía das escolas direto pronto pras oficinas [...] o concurso era a
escola e a gente saía direto pras oficinas.” (Depoimento Verbal)87.
A aglomeração de estudantes e funcionários nas oficinas e os modos de vida ali (re)
produzidos segundo os contextos vivenciados, os incentivos familiares ao investimento na
profissão, o simbolismo de ser ferroviário e os privilégios sociais trazidos pela profissão,
além das políticas estatais e da empresa pela aquisição e reprodução de novos contingentes de
mão-de-obra, são elementos contributivos na construção da cultura ferroviária. O sentido de
identificação com o trabalho floresceu o sentimento de pertencimento com o ofício, uma
ocupação que, segundo os narradores, exige relativa qualificação profissional e habilidade nos
modos do fazer através dos anos de prática, devendo ser transmitida com intento de perpetuar
a atividade. A tendência ao improviso e à criatividade na produção de peças, ferramentas e
suporte de maquinários e as necessidades cotidianas para o andamento dos serviços exigidos
impulsionavam a curiosidade pela aprendizagem e abriam caminhos para o fazer autônomo.
Elevava-se assim, o reconhecimento do ferroviário sobre a própria importância sócioeconômica para o país: os trabalhadores ainda se consideram promotores de um trabalho
fundamental, cuja ação coletiva colocava o principal meio de transporte funcionando em
quaisquer situações. O ser ferroviário é o resultado da equação de fatores experenciados diaa-dia e suas intempéries dentro das oficinas, estendidos às vivências no bairro, e corresponde
as tentativas de viver e sobreviver de forma mais ou menos autônoma perante às decisões
tomadas pela RFFSA e pelo Estado.

Ah, eu falo mesmo, pra mim, se eu pudesse retornar àquele período atrás, eu
retornaria. Tranqüilo. É muito bacana mesmo. O próprio trabalho é bacana, de fazer,
de inventar quando era preciso, você poderia ir lá, mesmo hoje sendo cheio de
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terceirizada lá dentro, se você for na oficina, não sei se você já teve o prazer de ir lá,
88
você vai, continua a mesma coisa. (Depoimento Verbal) .

[...] Teste e não sei o quê. Faziam tudo, é a criatividade né cara, instrumentos,
compasso, transferidor de grau, soldas, vários instrumentos de medição e
ferramentas também: martelos, alavancas, pé de cabra. Aí os caras aproveitavam e
89
faziam umas panelinhas, faziam uns machados pra eles. (Depoimento Verbal) .

4.2 Sobre as condições de trabalho, as ações do Estado quanto à ferrovia e os
significados estabelecidos pelos ferroviários sobre os contextos vigentes

Para análise das experiências da classe trabalhadora, Edward Thompson (1988) se
orientou pelo cotidiano dos sujeitos em contextos singulares. Suas preposições repousam nas
vivências de homens e mulheres em situações que proporcionaram a construção de laços
sociais dentro da variabilidade de conhecimentos e experiências dos indivíduos, não
eximindo, contudo, as determinações objetivas. O autor refuta o determinismo aplicado à
correspondência entre os contextos estruturais – os fatores de produção, o desenvolvimento da
indústria e o crescimento econômico – e os fenômenos sócio-culturais – instituições, hábitos,
e relações sociais. Alude a capacidade de os trabalhadores construírem sua própria história, a
partir de experiências projetadas e reproduzidas. Eric Hobsbawn (1997b) discute a atitude dos
trabalhadores se identificarem e agirem enquanto classe, segundo as mudanças nas condições
objetivas do contexto em questão, pontuando a ampliação das condições materiais e o
norteamento social e institucional do operariado, o qual acabou por abandonar a postura
apolítica e apática. Para Mike Savage (2004), não existe uma relação determinada entre o
mundo cotidiano, as lutas para o enfrentamento das incertezas e o mundo das agremiações e
instituições; fatores locais, tais como mercado de trabalho, estrutura urbana e tradição política
geram resultados peculiares, sendo preciso, entretanto, considerar suas ligações com o mundo
exterior objetivo.
Para compreender as condições de trabalho nas oficinas e nos demais setores da
RFFSA deve-se atentar para as diferentes representações feitas pelos sujeitos a respeito do
ambiente de trabalho e de suas relações na estrutura produtiva. A guisa de generalizações, as
falas retrataram as condições de trabalho como boas ou satisfatórias, entretanto percebe-se
que os sujeitos automaticamente comparavam suas condições pessoais e profissionais com as
dificuldades vividas por outras pessoas e categorias em contextos de desemprego e de baixos
88
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salários. De acordo com Leonardo Silva (2010), entre os anos de 1950 e 1960 o padrão de
comportamento do trabalhador brasileiro havia se consolidado ao vigorar o paternalismo por
parte das empresas em programas e benefícios assistenciais aos empregados, estabelecendo
entre eles uma relação de agradecimento com a instituição. Os narradores num primeiro
momento elogiam as condições existentes nas oficinas, também por se remeterem mais às
relações pessoais com os colegas, à estabilidade no emprego, à seguridade de direitos e até
mesmo o status que a presenças na RFFSA proporcionava aos trabalhadores. Para o senhor
Aílton de Paula Firmino,

Eram boas [...] Bom, na época era um emprego garantido, era concursado e quando
eu entrei, foi em 71 que eu entrei pra ferrovia, ferroviário era muito respeitado.
Então tinha um certo status ser ferroviário. Você ia fazer compra numa loja, você
falava que era ferroviário, eles quase que te entregavam a loja, né? (Risos) Era muito
tranqüilo. È na época, status, o status de ser ferroviário era muito grande, além,
claro, do salário que era muito bom, mas na época o status, o cara, quem era
ferroviário era respeitado, então era um emprego muito bom. (Depoimento
90.
Verbal)

Voltar-se contra as condições de existência não significou uma revolta contra a
empresa, pois “a Rede era uma mãe, não tem lugar pra trabalhar igual a Rede.” (Depoimento
Verbal)91. Os movimentos mobilizatórios na RFFSA são reações específicas às decisões do
Estado e das gerências da empresa com relação às condições específicas de trabalho e de vida
nas áreas operacionais, administrativas e de manutenção. De acordo com o senhor Carlos da
Paixão Costa, Carlos Lorão,

Eu nem sei se havia insatisfação, na verdade. A Rede era uma empresa boa, coisa do
governo. Mas era uma questão mais de política, mudar, mudar, tentar uma nova
administração do sindicato, ver se a gente conseguia fazer uma coisa que realmente
valesse a pena. E lutar. Mas a empresa era boa. Tanto é que todo mundo tratava a
Rede como mãe, até hoje ainda sente: a “mãe Rede” acabou. Não pode falar da
empresa não, a empresa era boa. Não existia uma insatisfação contra a empresa [...]
Achei que a gente podia mudar, avançar mais, lutar por mais direitos, coisas da
92
política. Sempre procurar renovar. Só por isso. (Depoimento Verbal) .

As maiores preocupações dos ferroviários se basearam nas condições materiais
imediatas, assim como em questões voltadas para uma realidade de elaboração de valores
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morais. As admoestações se pautaram, por exemplo, devido ao processo de mudança do
regime estatutário para o celetista93 e pela defasagem salarial: “Quando começamos a
trabalhar, ganhávamos 11 salários mínimos. Era muito bom, saca? Ganhava bem e tal,
condições precárias e tal, mas tinha um salário legal. Depois foi caindo, caindo, caindo, no
final terminamos com 5, 6 salários mínimos”. (Depoimento Verbal)94. A falta de acesso a
serviços de saúde e aos benefícios de transporte, alimentação e moradia e as ingerências
autoritárias de engenheiros, supervisores e demais dirigentes da RFFSA também geraram
questionamentos por parte dos trabalhadores. Existe uma coerência entre os ferroviários ao
período de descenso das condições de trabalho na ferrovia. Os finais de 1970 até 1990 foram
tratados como os anos do sucateamento da empresa.

Nós não tínhamos nada, não tinha, nós tínhamos que trabalhar, nós não tínhamos
nada, não tinha direito a nada. Nós não tínhamos vale transporte, não tinha ticket
restaurante, não tinha plano de saúde, não tinha nada, salário ruim... Os
ferroviários, a gente ficava entregue as baratas entendeu? Como eu te falei
anteriormente, o que era da maracutaia, eles tinham como se virar né, mas nós, nós
mortais né, que era maioria, então, não tinha como entrar na maracutaia. Então se
não entrasse na maracutaia tinha que lutar. [...] então isso a partir de 80 e foi
piorando, piorando, piorando até chegar em 90, 92 chegar num estado bem crítico,
claro que ela tinha, essas duas superintendências, a SR-2 e a SR-3 aqui em Minas,
mas as outras já tavam assim, num estado precário, quase já num funcionava mais, é
o que eu falei, a Rede Ferroviária ela era serviço social, tem muitas cidades que
praticamente fecharam as cidades, porque elas eram atendidas só pela ferrovia, como
a ferrovia parou de passar lá, a cidade perdeu quase o sentido de existência. Nosso
95
salário era muito ruim e foi piorando, né?. (Depoimento Verbal) .

A empresa promoveu diversas reformas administrativas e operacionais em função dos
déficits econômicos e da desvalorização governamental ao modal ferroviário. A criação das
Superintendências Regionais (SR) não foi suficiente para resolverem minimamente os
problemas técnicos e trabalhistas existentes. Reclamações freqüentes se davam quanto
desestruturação da empresa para fruição regular do trabalho. Entre os funcionários com cargos
de chefia e dos setores administrativos surgiam problemas como a precariedade dos
alojamentos para o pessoal do tráfego, a desestruturação do maquinário e a falta de materiais
básicos de escritório.
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Entre 1976 e 1984, sob dirigência do governo federal, a RFFSA exortou os funcionários em todo o país a se
tornarem celetistas, revertendo a condição de estatutários dos ferroviários egressos da Central do Brasil. O plano
lançado pela estatal aumentava os salários dos celetistas e incluía os renitentes sob o controle do Ministério dos
Transportes, com os salários a serem ajustados e sob ameaça de futuras punições.
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Tinha muita coisa que tava parada sabe, porque era um contingente enorme de
pessoas que iam sair, por aposentadoria, então assim, foi meio que uma transição,
em termos de... Encerrar uma etapa né, e na época assim, eu entrei eram coronéis, os
diretores, superintendente, que era o chefe maior que agente tinha, eles eram
coronéis, que era o coronel Julio, que era o diretor geral e aí com a saída, com as
aposentadorias, teve que ir reestruturando muita coisa. Então o setor comercial da
empresa, foi reestruturando né, entrou um monte de gente nova, então pegaram esses
novos funcionários né, logo depois também teve outro concurso pra nível superior,
porque tava com... Funcionava né, mas num ampliava, a empresa num tinha muito
que, a gente assistiu um sucateamento né, foi sucateando sabe, foi... Os meninos da
oficina falavam muito isso né, porque assim, no final da década de 80 foi sucateando
a oficina, quantidade de carga, foi tudo sendo sucateado [...] teve época assim, a
gente foi ficando sem papel, sem caneta, num comprava nada sabe, num vinha
dinheiro pra nada aí ia vendo isso né, e assim, “ah, vai fechar tal ramal”, “tal lugar
vai fechar”, “ah vai tirar tal trem”, o próprio contingente enorme de pessoas mais
velhas se aposentando e aí ia aposentando e não vai abrir mais concurso né e agente
96
ia assistindo isso no administrativo. (Depoimento Verbal) .

Pra maquinista, as condições de trabalho se for considerar a época de hoje era muito
ruim, não tinha alojamento direito, você dormia em alojamento de madeira,
chovendo, você é... Não tinha pontos de alimentação, nas locomotivas não tinha
conforto de uma geladeira, de um ar-condicionado, banheiro. Hoje tem, hoje a
locomotiva possui esses, benefícios né, não são todas né, as mais modernas têm
97
todos esses benefícios, (silêncio) e... muita hora extra. (Depoimento Verbal) .

Nas oficinas, o cenário era mais eminente quanto aos problemas técnico-operacionais.
Faltavam ferramentas e maquinários modernizados às necessidades de locomotivas e vagões,
materiais básicos para a produção de peças e recursos para reposição de instrumentos, fatores
que levavam ao emperramento do processo produtivo da ferrovia. O resultado foram
adaptações, concertos paliativos, utilização de peças usadas no maquinário, o que gerava
riscos à segurança dos funcionários e das comunidades próximas aos trilhos, insuficiência do
número de locomotivas e vagões para a demanda de transporte e acusações de corrupção na
alta gerência da empresa, incluindo problemas com licitações ilegais e roubo de milhares de
kilômetros de dormentes por pessoas ligadas à empresa: “Exercendo suas funções sob as
piores condições, sem material, sem equipamentos, improvisando ferramentas, recuperando
peças que seriam vendidas a quilo no ferro velho para conserto de vagões.”
(MOVIMENTO..., 1991, p.5). Na opinião de Fabio Geraldo Flores,

Dava vergonha de ver o atraso da Rede quando a gente ia a uma outra empresa,
porque não tinha ferramenta moderna no nosso trabalho. A gente não sabia nem
mexer nas ferramentas mais modernas, pois o que tinha era da época da Central do
Brasil... Mesmo nos tempos de Central as coisas já estavam ultrapassadas. Quando
96
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eles compravam peças eram todas obsoletas. Por exemplo, ferramenta mais moderna
né, porque lá ficou muito defasado com relação, por exemplo, com as empresas aqui
de fora, eu vou citar um nome, MARFESA, SANTA MATILDE e outras que já
tinha muito material mais moderno, máquinas mais modernas. A gente carecia,
porque todos nós que às vezes saia pra trabalharmos fora, em férias, em licença
prêmio e outros, chegávamos lá fora, você se deparava com um ferramental tão
moderno que você não sabia usar, você queria usar e não tinha condição, porque
você não tava capacitado. Eu, por exemplo, já assisti, inclusive eu ajudei a
manipular uma máquina a vapor que ela veio nova, desmontada, e apodreceu nova
lá, e nunca foi montada porque já compraram ela já na passagem da máquina é...
Vapor pra diesel, que dizer, já estavam comprando a diesel e compraram algumas
máquinas a vapor e nunca montaram elas, elas apodreceram lá no pátio lá,
compraram até da França. Eu sou do tempo, por exemplo, que o serviço, do... Que
nós chamávamos de FR, que era o serviço de alimentação deles aí, e que tinha um
armazém que é da antiga Central do Brasil e que fornecia os mantimentos pros
refeitórios da antiga Central do Brasil e posteriormente pra Rede Ferroviária, eles
compravam tanto bacalhau que o bacalhau durava seis meses, sabe? Então você
tinha que comer o bacalhau durante seis meses, aí quando acabava o bacalhau, eles
compravam o que chamava de carne de charque antigamente, mas comprava tanto
que você tinha que comer aquilo três, quatro meses também só charque. Quer dizer,
eles faziam tudo exageradamente. Quando comprava uma coisa comprava muito, e a
outra não tinha. Em compensação comi feijão bichado aí meses e meses.
98
(Depoimento Verbal) .

A segurança no ambiente de trabalho das oficinas foi muito relatada pelos ferroviários.
Até os anos de 1970, os ferroviários em Belo Horizonte não tinham um programa ou uma
comissão para gerenciar a salubridade física de um local de tão alta de periculosidade. A
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) foi organizada com a atribuição de
incentivar planos de diminuição e prevenção de acidentes, muito comuns na trajetória dos
trabalhadores. Além da preocupação com os acidentes de trabalho, a CIPA se empenhou na
propaganda e nos alertas a respeito dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), que
inicialmente não tiveram foram objetos de atenção dos ferroviários. A relativa
despreocupação quanto aos EPI’s e aos cuidados ligados à prevenção de acidentes retratou um
processo histórico, cujas necessidades e interesses da RFFSA e dos funcionários se voltavam
para outras dimensões no universo do trabalho, contudo exprime também a falta de atenção da
empresa com fatores tocantes à seguridade do trabalhador, elemento que está inserido na
própria dinâmica da reprodução da força de trabalho em voga no momento.

Equipamento de proteção não existia. (Risos) [...] Tamanco... A gente fazia muito,
sabe? Aí o Buluca já te falou isso? Porque o negócio é o seguinte: essa história de
tamanco, você se você for na ferrovia até hoje, você vai encontrar gente de tamanco,
mesmo ela estando arrendada. É tradição de ferroviário. Às vezes a empresa, isso
eu culpo um pouco a gente, a empresa passava equipamento pra você, uma botina, o
ferroviário achava que era bonito e ia passear. Mas a gente fazia tamanco na
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ferrovia, de madeira, isso é tradição (Risos). Um acidente era ruim pra todo mundo e
mais ainda pro trabalhador, porque o cara vai ficar encostado, né? INPS você já viu,
99
e depois podia ser mandado embora. (Depoimento Verbal) .

Eu trabalhava na área de periculosidade. Porque eu trabalhava com eletricidade,
trabalhava no local que tinha uma impregnadora, que tinha pressão, tinha material
tóxico que era o verniz, entendeu? Não tinha estufa, não tinha um sistema de
exaustão. Só a capela de pintura é que era bacaninha e tal, que não deixava exalar
tinta. Mas fora isso, o ambiente, o ar era saturado, contaminado por vários produtos
químicos. Mesmo com a CIPA, Mas nunca foi 100%, segurança nunca foi 100%.
100
(Depoimento Verbal) .

Figura 4: Trabalhadores na oficina de vagões aos finais dos anos de 1960 –
Personagens não identificados.
Fonte: Arquivo pessoal de Marco Anselmo Magalhães (Buluca).
Obs.: Nota-se a despreocupação com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a
ausência de uniformes para os funcionários.

Os acidentes de trabalho leves ou graves – descarrilamento de vagões, vazamentos em
tanques nos trilhos, atropelamentos de animais e pessoas na linha, cortes, quedas, dores
ergonômicas, perda de membros em máquinas - , assim como as precárias condições de
exercício das funções dentro da ferrovia, refletiram a amplitude da desorganização
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administrativa da RFFSA e a maneira com a qual os governos, ainda mais a partir dos anos de
1970, trataram política e economicamente o modal ferroviário,
Tinha bastante acidente, tinha bastante acidente. Porque é, igual eu te falei com
você, primeiro que as linhas tinham tinha muita curva, material... Trilho esses trem
tava muito defasado, então vivia tombando vagão, desencarquilhando aquele trem,
atrasando tudo... Mas é, foi falta de planejamento da alta administração procurar
atingir um nível internacional que é... Aqui pertinho da gente aqui, teve um acidente
de trem aqui que morreu muita, aqui chegando no Horto aqui, o trem vinha de
Sabará pra cá, aqui na entrada de Belo Horizonte, tombou vagões e morreu muita
gente, e tombamento, que agente chamava antigamente de boiada, porque todo boi
que antigamente ia pra Rio e São Paulo passava por aqui. É, acidente com boiada foi
de mais, eu vi boi inchado nessas beiradas do Horto foi montão. (Depoimento
101
Verbal) .

A rede é interessante, ela já estava deteriorando... agente já notava isso porque uma
das minhas atividades era acompanhar... os acidentes ferroviários... e acontecia
acidente demais, mas muito muito, era uma coisa terrível, fruto da degradação do
sistema estrutural da empresa.Já era, era uma coisa terrível, fantástica como
102
acontecia acidente...e muito. (Depoimento Verbal) .

Figura 5: Oficina de vagões aos finais de 1960 – Personagem não identificado.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Paulo Melo.
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Foi comum às falas dos ferroviários sobre acidentes diários de pequeno e médio porte.
Com a criação da CIPA, muitos trabalhadores passaram a tomarem cuidados com
determinados equipamentos, peças e seções dentro das oficinas.

No período da desestatização, as condições de trabalho se tornaram ainda piores.
Junto aos planos de desligamento compulsório e aposentadoria, a escassez de equipamentos e
o autoritarismo das chefias indignavam cada vez mais os ferroviários; os acidentes de trabalho
e a forma de ingerência ineficaz da RFFSA, segundo os narradores, face às estruturas do
funcionário estavam cada vez mais nítidos no cotidiano, a ponto de sugerir aos trabalhadores a
entrega completa da estatal à iniciativa privada. Para Reiner Robson Pedrosa.

Foram entregando tudo, teve época que já não tinha nada pra fazer, aí o engenheiro
arrumava alguma coisa, todo dia gente saindo, demissão, aposentadoria, quem ficava
não tinha ferramenta [...] Acidente foi muito, mas aí a empresa não divulgava, é
igual hoje, que ela também não fala pra não ficar mal com a sociedade né? [...] A
oficina começou a ficar vazia, a CIPA ficou na mão não sei de quem, o MUF
também não sei, foi acabando tudo. Hoje parece que mudou algumas coisas,
103
melhorou né?, mas em noventa, nossa, a coisa foi feia. (Depoimento Verbal) .

O sucateamento de nossas composições aumenta a cada dia. É gritante o abandono
do leito da vida. O maquinista vive continuados sustos durante o curso de seu
trajeto, sem contar com o péssimo estado de conservação das locomotivas (sem
ferramentas, falta de iluminação das cabines, instrumentos de iluminação avariados).
[...]. (MOVIMENTO..., 1991, p.5).

4.3 O fazer-se do trabalhador nos mecanismos de organização e mobilização ferroviária
em Belo Horizonte: uma breve discussão da ação coletiva

Esses movimentos contra-hegemônicos – cujo estudo Thompson demonstrou ser tão
necessário à compreensão do processo histórico quanto o dos hegemônicos –,
mesmo quando aferrados à defesa de direitos e práticas tradicionais, transmutam o
significado político deles e aprofundam o desequilíbrio das formas de hegemonia
estabelecidas, pela própria autonomia política que conquistam com suas lutas.
(FORTES, 2006, p. 199).

4.3.1 A ditadura coibiu a luta? As mobilizações ferroviárias anteriores ao sindicato da
categoria

Com raras exceções abordam-se movimentos reivindicatórios em Belo Horizonte
promovidos pelos ferroviários no período do governo militar-civil. Contudo, não se pode
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negar a influência cultural e política da classe trabalhadora no espaço urbano e nos locais de
trabalho na história republicana, por mais diversas e situacionais que sejam. O que ocorre ao
longo dos tempos e dos lugares é uma particularização da das vivências e das leituras
realizadas sobre o contexto vivido. Este período repressivo no Brasil mostrou que os novos e
ilegítimos governantes não aceitariam quaisquer princípios de desordem social e de
questionamento concretizado contra o avanço do capitalismo, deste modo, um dos setores
mais coibidos para evitar tal intento foi a classe trabalhadora. Em meio a tais episódios, os
ferroviários acumularam experiências de trabalho e de vizinhança ao promoverem diversas
interpretações sobre os acontecimentos e reagindo de forma singular às privações e à opressão
política. As apropriações culturais dos trabalhadores traduziram os anseios e necessidades dos
sujeitos e definiram as maneiras de se organizar em favor de interesses coletivos. Pode-se
dizer assim que os sujeitos intervieram diretamente na realidade social e política, por meio de
seus projetos, representações e lutas. (NEVES, 1991b).
De acordo com Edward Thompson (1988) na segunda década do século XIX os
trabalhadores ingleses participaram de múltiplas experiências sociais, as quais fortaleceram
novas formas de organização social. A consciência delineada no momento e os quadros
políticos constituídos são vistos pelo autor como cultura radical, pois expressavam a
existência clandestina e radical de meios de resistência operária à realidade de repressão e de
censura das classes dominantes inglesas. A análise de Andréa Maia (2002b) é fundamental
para esta questão, pois afirma que, sob o comando das empresas ferroviárias e do Estado
criou-se instrumentos de controle sobre os trabalhadores em Minas Gerais, fato culminador
para o avanço de uma série de reações em favor de melhores condições de vida e trabalho.
Com o passar do tempo, a resistência contra a exploração se tornou parte do cotidiano dos
ferroviários, sobremaneira, nas organizações autônomas, devido à ausência de sindicato da
categoria no Estado.
Até os anos de 1980, os ferroviários em Minas Gerais, diferentemente de outras
categorias, como os telégrafos e os metalúrgicos, não possuíam uma organização sindical
própria, haja vista o controle de suas reivindicações e interesses pelo Sindicato dos
Ferroviários da Zona Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Para os depoentes, a maioria dos
questionamentos dos trabalhadores mineiros não chegava ao sindicato no Rio de Janeiro, uma
vez que passavam por dirigentes locais, chamados de delegados sindicais, diretamente ligados
à chefia da empresa. Como as propostas eram decididas em nível nacional, as demandas dos
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ferroviários na capital mineira dificilmente eram atendidas. Alguns trabalhadores dos setores
administrativos se organizaram em pequenas associações em busca de seus interesses; nas
oficinas, movimentos coletivos esporádicos se atreviam a levantar contra as condições de
trabalho e de vida vigentes. Para o senhor Fabio Geraldo Flores,

A gente fazia muita panfletagem, redigia sobre as coisas que nos deixavam
descontentes e começava a panfletar nas portas das oficinas ou no bairro aqui no
Horto, um bairro praticamente só de ferroviário. A gente cotizava os custos, cada um
dava uma cota e conseguia o papel... Naquele tempo usava muito o tal de
mimeógrafo que hoje ta fora de uso. A gente mesmo rodava o folhetinho e depois
distribuía, as vezes colocava nas caixas de correio ou jogava por cima dos muros das
oficinas, porque as vezes num dava pra entrar com ele lá dentro. (Depoimento
104
Verbal) .

Suas práticas buscavam clandestinamente desorganizar a aparente estabilidade no
ambiente do trabalho: “vidros e manômetros de locomotivas foram quebrados; bancos de
escritório e de locomotivas rasgados e jumpers jogados nos rios nas proximidades da linha.”
(Depoimento Verbal)105. Dentre os eventos coletivos mais visíveis antes da formação do
sindicato em Belo Horizonte, a tentativa de greve em 1964 foi um episódio no qual, com
apoio da mobilização de organizações de esquerda, vários ferroviários paralisaram suas
funções em protesto contra o golpe desferido pelo exército. A greve de 1950106 marcou o
movimento ferroviário em Belo Horizonte e serviu de referência para outras mobilizações nos
anos de 1980 e 1990. Os ferroviários costumavam organizar paralisações intermitentes,
prostrando-se diante das ferramentas e das máquinas em um clima de profunda letargia que se
difundia pelas áreas de manutenção e de tráfego. Locomotivas paravam de funcionar e vagões
ficavam estacionados nas estações e linhas, por pouco tempo, devido às reações da polícia
ferroviária e dos apoios de instrumentos do regime vigente107. Entretanto, os movimentos
anteriores ao MUF e ao sindicato foram parcamente referenciados pelos trabalhadores,
possivelmente pelo fato da tradição sindical e dos movimentos de esquerda tratarem a greve
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como principal instrumento de reivindicação operária e o sindicato como referência
institucional do trabalhador, desconsiderando as práticas individuais e coletivas clandestinas e
não formais como parte das interpelações da classe trabalhadora: “Não, e esses movimentos
na ferrovia eles começaram mesmo na década de oitenta, o pessoal mais antigo não mexia
com isso não, que eu me lembre não.” (Depoimento Verbal)108. Para Claudio Carlos do
Nascimento,

Nada. Antes dos anos 80, não tinha nada. Não tinha nada também, porque o pessoal
era meio despolitizado, entendeu? Aí, depois que veio o pessoal do Rio de Janeiro,
mais politizado, já começou a fazer reunião com o pessoal, aí, nós fomos
organizando. Mas antes, o ferroviário aqui era totalmente desorganizado. Então a
gente ficava contando com o sindicato, o sindicato não fazia nada, quer dizer: a
gente não tinha vez, não tinha conquista nenhuma, né? Mas teve épocas boas, das
vacas gordas. Teve época da rede ferroviária, aqui, que o salário era bom. Não tinha
muita coisa pra reclamar também, né? A não ser aquelas questões sociais: plano de
saúde, esse negócio que a gente não tinha também. Mas salário, foi razoável durante
uma época. (Depoimento Verbal)109.

Os boicotes e as sabotagens realizadas antes mesmo da fundação de organismos
representativos para os ferroviários sugerem ações autônomas, cujas raízes projetam uma
cultura associativa. (BATALHA, 2004b). A capacidade de se associar não se expressou em
estágios evolutivos para maturação das lutas da categoria, mas se estruturou em seu tempo e
em condições peculiares para serem objetivadas. As práticas autônomas e dos grupos
esporádicos conformam atitudes e interpretações de “sujeitos capazes de ação própria; autoorganização e escolhas politicamente independentes” (WEFFORT, 1972), dentro da
multiplicidade cultural individual existente no coletivo.

Fazia pequenas reuniões. Porque nós tinha um grupo lá, que hoje eu vou denominar
grupo de esquerda que a gente se reunia, assim bate papo nos grupinhos, e tomava as
decisões que a gente achava que precisava, corretas pra aquele momento, e baseado
naquilo que agente decidia agente partia pro que tivesse que fazer. Ou ir a chefia
reivindicar, ou manifestar com panfleto, ou com faixa, ou de outra maneira que
ficasse decidido. É, porque a gente tinha um grupo de esquerda, esse grupo via qual
era a pedra que tava doendo mais no sapato e partia pra tirar aquela pedra né.
Dependendo do assunto daquela época, a gente tomava as diretrizes e fazia se a
gente achava que era pra fazer uma pichação a respeito, fazia, decidia quem fazer,
como fazer e aonde fazer. E partia pra isso, se a gente achasse que tinha que
procurar a chefia de algum nível a gente também fazia isso. Quer dizer, a gente
decidia o que fazer na hora. É porque é o seguinte, além das entidades que
108
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normalmente atuaram aí dentro, que é a associação dos artífices e tinha uma outra
que já não me lembro mais o nome, foi as duas mais atuantes e locais eram
entidades locais daqui, a gente atuava também nesse grupinho de esquerda, que a
gente decidia o que fazer e como fazer né? É o que seu sei da época era só isso aí.
Conseguia, alguma coisa conseguia. Não levava muita vantagem muita vantagem,
mas a gente fazia as reivindicações, várias delas agente encaminhava, não só através
da diretoria local, da direção local, infelizmente eu já to meio esquecido já... Não sei
muito. Aqui local a gente fazia pequenas reuniões, porque inclusive conforme a
partir de 64 tudo tinha, sabe? Feito muito clandestinamente, até reivindicação banais
com a respeito de salário e outras coisas, tinha que ser feito com muito cuidado,
porque qualquer grupinho que se reunisse assim mais afoitamente era visado né? E
inclusive, quem sabe, por causa dessas atuações eu acabei preso né. Agente fazia
quase tudo em grupinhos pequenos, num era mesmo assembléias não, era seguido
em pequenos números e tudo [...] É, greve era praticamente impossível. A gente até
tentou fazer uma aí só que não deu certo não. Nós tentamos uma paralisação aí, mas
o trem aí não ficou bom não, porque, inclusive houve cisão entre agente mesmo,
porque toda greve tem o início dela tem que ser, acontecer à força, quer dizer, um
grupo tem que forçar os outros a parar. E é claro tem aqueles que não quer, então
sempre da um choque né, porque quem não quer parar, resiste e aí o trem fico feio, e
acabou que essa greve não saiu. Quer dizer, houve uma paralisação assim
momentânea de poucas horas, mas acabou com o pessoal entrando pra trabalhar.
110
(Depoimento Verbal) .

Os ferroviários se organizaram em causas mais amplas ligadas às condições de
trabalho em 1979, com a estruturação de um fundo de pensão em nível nacional chamado
Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER). O movimento iniciado e despontado no Rio
de Janeiro tinha como escopo a elaboração de um instrumento legal complementação da
aposentadoria dos funcionários, em um período de políticas incisivas da RFFSA, propondo a
mudança do sistema estatutário para o sistema celetista na ferrovia. Muitos trabalhadores das
oficinas em Belo Horizonte e dos setores administrativos fizeram parte da estratégia, a qual
tangenciou também medidas de não aceitação individual e coletiva da imposição da empresa
em retirar benefícios da estabilidade de emprego de funcionários mais antigos. Estes
trabalhadores moveram inúmeros processos contra a Rede, a qual, por sua vez, transferiu a
situação destes sujeitos ao Ministério dos Transportes sem nenhum reajuste salarial. Além
disso, aumentou os salários dos condescendentes e promoveu pequenas demonstrações de
represálias e pressões aos renitentes:

Engenheiro ficava pegando no nosso pé entendeu? Tudo pra gente começou a ficar
mais difícil lá dentro [...] o salário não aumentava não, de jeito nenhum, quem
teimou, levou na justiça, perdeu muito, a gente até avisava, “não vai dar certo, ta
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todo mundo aderindo, é nacional, a gente vai ter que aposentar é na CLT mesmo”,
111
mas não ouvia e aí ficava a ver navios né?. (Depoimento Verbal) .

4.3.2 O Sindicato dos Ferroviários em Belo Horizonte e o MUF: a diversidade na
construção da cultura ferroviária

Tanto nos setores administrativos, quanto nas oficinas a inexistência de uma
instituição sindical autônoma responsável pela condução política dos ferroviários em Belo
Horizonte preocupava caramente a categoria. As associações dos artífices e dos engenheiros e
os movimentos esporádicos não possuíam grau de representação suficiente aos anseios dos
ferroviários, uma vez que o sindicato do Rio de Janeiro servia como intermediário entre os
trabalhadores da capital mineira e a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários112. Os
delegados sindicais de Belo Horizonte e em Minas Gerais se sentiam fragilizados com relação
à própria legitimidade representativa das reivindicações coletivas e à ausência de uma
organização coesa e formalizada frente aos desafios contextuais. Neste sentido, em 1981 foi
oficializado o Sindicato de Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte
(STEFBH), o qual inicialmente simbolizou no imaginário dos trabalhadores a autonomia da
categoria; havia agora a possibilidade de que seus interesses fossem mais bem atendidos.
O sindicato foi organizado e dirigido por funcionários dos setores administrativos,
cujos contatos com inúmeras esferas políticas fora da empresa aparentemente facilitariam os
trâmites na busca por negociações coletivas mais vantajosas aos ferroviários. O sindicato
surgiu como um canal de reivindicação muito forte em nível nacional, abrangendo extensa
base territorial, perpassando todo o estado de Minas Gerais; parte do estado do Rio de Janeiro,
em Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis; uma pequena parte de São Paulo, em
Cruzeiro; Goiás e Distrito Federal. Para tanto, exigia-se uma composição gestora complexa,
que acabou por gerar conflitos entre a diretoria e os associados ligados a orientações políticoideológicas diversas. Este grupo reclamava a distância do sindicato das bases, especificamente
dos trabalhadores das oficinas, onde as necessidades de melhores condições de trabalho e de
vida estavam mais à mostra na RFFSA.
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O Sindicato dos trabalhadores e Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte, é... Tinha
e tem uma base territorial muito grande, porque é Minas Gerais, parte do Estado do
Rio,Estado do Rio é...Barra Mansa,Volta Redonda,Angra dos Reis[...],uma
partizinha pequena do Rio de Janeiro, é...Uma partizinha de São Paulo bem
pequenininha da área de Cruzeiro, porque, olha a origem do sindicato: ele tinha um
presidente que era, assim, alguém de carreira, dos trabalhadores e o vice-presidente
era, o engenheiro da administração da ferrovia. Então, era uma mão assim muito boa
de recursos que fluíam muito fácil pra atender o trabalhador e isso todo mundo
queria. Ele saía dessa, e buscou se fortalecer [...], mas o sindicato aqui ele teve uma
origem pelega, gente da administração né? Da diretoria, engenheiro. (Depoimento
113
Verbal) .

Pelo cunho excessivamente negociativo e às ligações íntimas com a diretoria da
empresa por parte do sindicato, iniciou-se a formação de uma oposição sindical composta por
ferroviários insatisfeitos com a natureza e a forma como a instituição conduzia a luta política
da categoria perante a empresa.

O sindicato aqui em Belo Horizonte tinha um cunho mais assistencialista... Não
desenvolvia muito as questões políticas (silêncio). Ele tem uma origem pelega,
porque o primeiro vice-presidente da instituição era superintendente administrativo
da SR-2 e era uma troca de favores muito grande entre sindicato e empresa, porém o
fluxo de recursos que o sindicato conseguia era uma coisa impressionante.
(Depoimento Verbal)114.

Em 1982, trabalhadores das oficinas e alguns dos setores administrativos tentaram se
manifestar contra a diretoria sindical e iniciar uma greve na fábrica, porém o movimento
acabou fracassando pelo pequeno número de adeptos e pela pouca representatividade política
imediata entre o restante dos colegas. Entre 1984 e 1985 surgiu o Movimento de União dos
Ferroviários (MUF), um grupo de oposição sindical apoiado pelo Sindicato dos Ferroviários
da Zona Central do Brasil, naquele momento dirigido por ferroviários ligados à Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e ao Partido dos Trabalhadores.

Nos últimos anos muitas coisas novas aconteceram na ferrovia. Entraram e saíram
diretores. Tivemos alguns aumentos de salários. Conquistamos o novo PCS. Fomos
à greve em Belo Horizonte e em outros lugares importantes. Mas a grande
conquista, o grande avanço dos ferroviários neste período foi, sem dúvida, o
surgimento do MUF – Movimento de União dos Ferroviários. Nos momentos
decisivos de nossa luta, denunciando as manobras dos pelegos e traidores que
ocupam nosso sindicato, enfrentando a repressão da empresa e do governo Sarney,
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lá estava sempre o MUF, presente através de seus boletins e de seus militantes e
ativistas (MOVIMENTO..., 1987, p. 3).

A CUT tinha como escopo a ampliação de suas influências sobre os principais
sindicatos do país e assim adquirir sustentação política por meio da classe trabalhadora. O
MUF carioca conseguiu força e negociou com ferroviários em Belo Horizonte, parte deles
participantes de outras instituições políticas e naquele momento, associados do sindicato, a
fim de incentivá-los a assumirem a administração sindical na capital mineira,

Começou no Rio... Nós copiamos deles, porque lá quando eles ganharam o sindicato
que tava na mão da pelegada, a gente fala pelego aquelas pessoas que não era, o
sindicato na mão e não era combativo. Aí até a fundação da CUT, nós conseguimos
arrecadar muitos sindicatos pros trabalhadores, o Rio conseguiu ganhar, porque lá já
tinha uma diretoria na Central do Brasil que já estava no poder há muitos anos.
Então no Rio foi criado o MUF, que é Movimento de União dos Ferroviários, daí
eles ganharam o sindicato. Isso foi antes da gente disputar aqui em Minas Gerais.
Daí então nós viemos com o mesmo, né? Já que eles tiveram sucesso daí o nosso foi
criado. E criou também no Paraná, em São Paulo. A gente era ligado à CUT.
115
(Depoimento Verbal) .

Nós fomos procurados por militantes antigos ligados a movimentos organizados no
e fizeram esse contato com a gente lá do sindicato do Rio de Janeiro, primeiro
sindicato cutista da ferrovia. Assim, eles viram a necessidade uma oposição sindical
ferroviária no Brasil inteiro, pra coisas como facilitar a aprovação de uma pauta
salarial... Porque a federação nacional é que ia pra mesa de negociação e como a
maioria dos sindicatos eram... Pelegos, o sindicato do Rio sozinho não conseguia
aprovar uma pauta que fosse. Então esse sindicato carioca achou interessante rodar o
Brasil afora recrutando militantes e formar uma oposição pra disputar os principais
sindicatos do país e a gente que já era oposição achou interessante fazer esse
116
trabalho em conjunto com eles através do MUF. (Depoimento Verbal) .

A disputa em torno da hegemonia pela representação ferroviária em Belo Horizonte
pode ser pontuada em dois aspectos: as condições sócio-econômicas preexistentes para a
eminência de mobilizações de médio e grande porte no lugar das pequenas associações e dos
grupos esporádicos de reivindicação e as orientações político-ideológicas dos grupos
envolvidos, responsáveis pela culminação da heterogeneidade na formação cultural da
categoria. O Brasil nos anos de 1980 vivia um período de liberalização política velada, já em
função das pressões da sociedade civil e pelas mobilizações da classe trabalhadora, o que
fortaleceu uma série de lutas anteriores fortalecidas nas associações, nas federações, nos
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116

Depoimento de Antônio Sergio da Costa (Toninho) concedido em 27/07/2010.
Depoimento de Romero Wagner do Carmo concedido em 17/12/2007.

125

sindicatos, dentre outros. A abrangência territorial do sindicato e seu grande número de
filiados, aliado ao fato de que os participantes do MUF foram também ligados ao sindicato,
denotam a expressividade simbólica da instituição no imaginário coletivo em relação às lutas
de classe, em um período de novos paradigmas reivindicativos frente à opressão política e
social.
Para este contexto, urge balizar a possibilidade de mobilizações em média e grande
escala dentro do campo da construção histórica de uma cultura associativa entre os
trabalhadores. Sabendo da concentração de ações reivindicatórias desde os anos de 1950 nas
oficinas e pelo fato de que parte destes ferroviários residia no Horto, é viável inferir sobre o
nexo entre as apropriações e os significados construídos e reproduzidos autonomamente no
bairro e a peculiaridade das organizações não formais na fábrica. O bairro, portanto, foi um
campo de experiências associativas e de relações de cooperação fomentadoras da participação
dos trabalhadores na fundação e na militância do sindicato e posteriormente na construção do
MUF. As disputas em torno do sindicato envolveram fatores político-ideológcos dos mais
variados, haja vista os antagonismos entre as ações negociativas da diretoria sindical e o
grupo que propunha práticas radicais para o alcance dos interesses da categoria.

Os sindicatos brasileiros foram obrigados a recuar de sua luta, antes centrada no
confronto direto com os patrões. O movimento sindical pensa muito hoje em ação
conjunta, entendimento, negociação, convívio transparente com as empresas [...] Por
isso em vez de cobrar benefícios absurdos para a nossa realidade atual ou ganhos
reais próprios do primeiro mundo, como prêmios de produtividade, participação nos
lucros, etc, os sindicatos tendem a priorizar a manutenção de conquistas e a
reposição de perdas salariais históricas [...] O sindicalismo por isso, entra em
processo de reavaliação da luta e permanece com uma única certeza: a
MOBILIZAÇÃO da categoria é fundamental arma para barrar o caos cotidiano.
117
(MOVIMENTO..., 1992, p.) .

Hélio da Costa (1999) discute como a prática radicalizada dos ferroviários em São
Paulo se ancorou nas práticas de militantes comunistas, propiciando a conexão entre as ações
político-partidárias e as manifestações cotidianas como uma forma de as bases se organizarem
face às insatisfações com as direções sindicais. O enfoque se expressa na análise das
mobilizações do movimento operário, cuja orientação provinha do Partido Comunista
117
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Brasileiro (PCB) e de outros grupos entre os anos de 1940 e 1950. Na opinião do autor, as
ações dos militantes eram amparadas por uma lógica de experiências de interesses, tempos e
memórias, diretamente intricadas às situações vividas pelo movimento operário naquele
contexto. Com respeito aos ferroviários em Belo Horizonte, o MUF tinha apoio incondicional
da CUT e sindicatos mineiros ligados a ela, militantes e candidatos do Partido dos
Trabalhadores e grupos da esquerda partidária, A diretoria do STEFBH tinha apoio de canais
oficiais e partidos como o Partido da Frente Liberal (PFL) e o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB). A condição partidária no MUF e no sindicato não é muito aceita por alguns
ferroviários - salvo os militantes convictos de agremiações partidárias - os quais, quando
negam o trabalho de composição de quadros dos partidos dentro da classe trabalhadora,
apontam a luta no nível puramente ideológico.

È… era mais ideológica, num era partidária, partidária assim, tinha alguns membros
que realmente eram do PT, como eu sempre fui PT, mas mesmo antes de eu ser do
PT, eu já, já participava de lutas, defendendo a classe, [...] a categoria, eu acho que,
acho não, com certeza era mais ideológico, na época o PT era pequeno, era
quebrado. O problema é que o pessoal sempre falou isso, porque sempre tiveram
medo da gente assumir o sindicato, porque [...] o sindicato sempre esteve nas mãos
de chefe, da Rede Ferroviária, sempre na mão de chefe, então sempre tiveram medo
que a gente assumisse, que saísse do controle da mão da empresa, porque o sindicato
sempre esteve no controle da empresa, a empresa sempre teve controle sobre ele... e
se agente assumisse claro que eles não iriam ter o controle mais do sindicato.
118
(Depoimento Verbal) .

Quanto aos que aceitavam a influência decisiva dos partidos,

O MUF surgiu porque nós estávamos desamparados. Tinha que fazer uma entidade
pra combater os desmandos da direção do sindicato. O MUF foi criado com essa
intenção. E entrou pra história. Porque o companheiro Erasmo, que Deus o tenha,
ele morreu afogado lá no Espírito Santo, foi um dos baluartes do MUF. Um
companheiraço começou o movimento, nós apoiamos a ideia. Nos anos 80
começamos com as greves, aproveitamos a sala da delegacia do sindicato da Central
do Brasil e nos encontrávamos lá. Quando a chapa do MUF foi lançada, nós fomos
apoiados pela CUT. A CUT estava iniciando também, e a CUT deu suporte pra
gente, mas nós não tínhamos partido, não. Não era vantagem fazer, não, certo? Daí,
depois do MUF que eu me filiei ao PT. [...] O Carlos Santana, mas ele não era
deputado, ele era presidente do sindicato da Central do Brasil, eu acho que ele está
no sexto mandato dele. Rogério Corrêa nos apoiou, porque um apoiando o outro nas
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eleições, né? O Nilmário Miranda deu força pro MUF, mas estes deputados a gente
119
fazia mais campanha pra eles do que eles nos ajudavam. (Depoimento Verbal) .

Eles tinham muito apoio [...] tinha uma coisa partidária sim, eu lembro, a turma do
PT toda nas bagunças sabia? Tinha deputado do PT no meio destas coisas, querendo
voto, a CUT, hoje é aquela zona danada né? O pessoal queria era tomar todos os
sindicatos no Brasil e fazer a farra deles, certo? Mas o sindicato aqui principalmente,
pela estrutura e pela base que a gente tem, então a coisa era pegar a boa [...] Tinha,
tinha, não vou negar, antes de eu entrar tinha uma ligação com PFL estas coisas
(risos) e o pessoal ficava bravo chamando todo mundo do sindicato de pelego,
120
ameaçando, quebrando as coisas, mas era coisa pequena. (Depoimento Verbal) .

Outra forma de organização ferroviária, mas no nível da apropriação de um
mecanismo legal, foi a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Até o princípio
dos anos de 1980 os ferroviários em Belo Horizonte não contavam com um apoio deste
instrumento de reivindicação classista em relação ao patronato. Após pressões em reuniões
com supervisores e dirigentes da empresa e a própria oportunidade legal da realização da
organização, os trabalhadores formaram a comissão a qual tempos depois foi o sustentáculo
da manutenção de lideranças sindicais e de grupos não formais na RFFSA, devido à
estabilidade oferecida aos membros que participavam da mesma. A CIPA se tornou nas
oficinas e entre os funcionários militantes dos setores administrativos um meio essencial à
continuação das organizações e manifestações dentro e fora da empresa, num jogo de
revezamentos de funcionários nos cargos da comissão, facilitando a permanência mais longa
dos articuladores das práticas de resistência na empresa. Além disso, proporcionou relativa
conscientização a respeito da segurança e dos direitos trabalhistas em assuntos de
periculosidade, higiene ambiental, materiais, tempos e ritmos de trabalho e equipamentos de
segurança, este último ainda alvo de resistência entre os funcionários.

Também nós chegamos a trabalhar de chinelo de dedo, chinelo de dedo, tamanco
(risos), então não tinha, não tinha uniforme, ferroviário não tinha uniforme
entendeu? Não tinha a CIPA tava começando a ser implantada, é quando apareceu
os primeiros capacetes de proteção, pesava dois quilos entendeu? Quando apareceu a
botina com biqueira de aço ela, o cara pra andar com um trem daquele ali tinha que,
era pesada, pesava um quilo a botina entendeu? Não era fácil o peão acostumar com
aquilo depois dos tamancos [...] Nós fizemos cursos com membros da CIPA e tal aí
foi que eu descobri que eu tinha direito, aí eu comecei a cobrar ainda mais né? Aí eu
comecei a dar uns toques: “óh, bicho, você não vai pintar esse troço assim não, se
não te der a máscara, não pinta não, ah, não vai acelerar essa máquina dentro da
119
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oficina de jeito nenhum, se tem que acelerar, tem que levar lá pro teste de carga e
tal. É lei. Aí conseguimos leite, um leitinho pro pessoal, saca? Passamos a cobrar
121
mais e ficamos mais fortes. (Depoimento Verbal) .

O ato de se organizar sistematicamente indica o compartilhamento de valores, atitudes
e significados e conduz demandas coletivas. A organização coletiva busca atender os
trabalhadores dentro de sua diversidade sócio-cultural individual, uma vez eles são
empurrados a contextos complexos de privações e opressão, tornando-os parte do processo,
mesmo quando não se identificam com a forma em que as situações são conduzidas. As
experiências vividas no ambiente de trabalho são comungadas entre os trabalhadores e os
coloca em interações diferenciadas, produtoras de valores, usos, expectativas, sentimentos,
linguagens e instituições, resultantes de uma unidade mais ou menos coesa a qual
denominamos cultura. Os conflitos e as diferenciações entre os sujeitos descritas nesta seção
sugerem o caráter dialético e dinâmico da formação e da assimilação cultural dos ferroviários
ao exporem a heterogeneidade no bojo da unidade de interesses122. A cultura, elaborada e
experenciada por estes sujeitos, apresenta-se em imagens de dispersão, conflitos, variabilidade
de comportamentos e pontos de vista, em campos de conflito e de negociação, haja vista a
manipulação das ações e significados necessários à manutenção ou à mudança da realidade
social. (THOMPSON, 1998b).

4.3.3 Instrumentos de reivindicação ferroviária: a variabilidade de grupos mobilizatórios
na dinâmica cultural ferroviária

Em referência aos motins da plebe na Inglaterra, Edward Thompson (1998b) reflete o
interesse pelas experiências cotidianas dos trabalhadores, ao questionar os comportamentos
dos sujeitos em situações de carência e privação e como tal situação propicia a divisão da
sociedade em classes. Assinala não só a rebelião, mas as petições em massa, os jejuns, os
sacrifícios, as orações e a imigração, como práticas coletivas em períodos adversos à sua
autonomia. O fator preponderante para estruturação das ações coletivas de sobrevivência e por
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autonomia foi o acúmulo de vivências obtidas no mercado urbano inglês, o qual permitiu a
formulação de regras, usos, expectativas e trocas, resultantes de rebeliões e sedições,
contribuidoras da proteção do consumidor e do controle de preços. Para Edward Thompson
(1998b), a resistência à significação e ressignificação da cultura expõe o conteúdo conflitivo e
autônomo das elaborações subjetivas dos trabalhadores quanto ao status quo, pois ao negar a
reformulação da cultura de “cima para baixo” os trabalhadores incidem a composição da
classe no cerne das relações sociais.
Os ferroviários em Belo Horizonte manipularam inúmeros mecanismos de
organização e mobilização em busca de reivindicações à RFFSA e ao Estado. É evidente que
a partir dos anos de 1980 o repertório das interpelações da categoria se ampliou em função da
realidade sócio-política do país, bem como pelo acúmulo de experiências associativas destes
sujeitos na empresa e no bairro Horto em especial. É perceptível que as mobilizações se
intensificaram neste período pela condição de extrema carência material, com os decréscimos
salariais, as demissões deliberadas de trabalhadores mais exaltados, as aposentadorias
compulsórias, a ausência de segurança no trabalho, planos de saúde e assistência alimentação
e transporte. Junto a isso, mesmo com o dinamismo da cidade, os moradores do Horto ainda
sentiam a falta de uma estrutura urbana mais bem empreendida, haja vista que era um período
no qual a prefeitura já havia se apropriado o terreno da ferrovia. A carência moral e social
dos ferroviários se expressava no desrespeito às liberdades de expressão e no autoritarismo
aos moldes militares, existente na empresa durante suas trajetórias como trabalhadores. As
relações entre o “chão de fábrica” e a chefia se tornavam cada vez mais tensas, a ponto de
chegarem a discussões e ameaças dentro do ambiente de trabalho.
A ação coletiva é dinâmica e exige dos envolvidos uma compreensão da realidade em
que vivem e o reconhecimento de si como parte de uma situação a ser interpelada. A análise
sobre os tipos de organização e mobilização entre os ferroviários deve enfatizar não só os
movimentos formais, tal qual o sindicato, mas também os não formais, como o MUF e os
grupos esporádicos. Tais mecanismos propõem aos pesquisadores um olhar sobre a formação
e o desenvolvimento da noção de classe, uma vez que se referem a um conjunto de
experiências partilhadas e herdadas historicamente, gerando tradições, valores e usos,
equalizadores de uma cultura e de seu sentido interventivo no espaço público.
O sindicato é um movimento de ação formalizado que possui organização estruturada
e legitimada por bases legais, amparado pelo Estado e por outras instituições oficiais para
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negociar e intermediar as relações entre capital e trabalho. O papel institucional do sindicato
implicava seu fortalecimento como interlocutor em relação ao Estado e os patrões na
negociação das condições em que se davam as relações entre capital-trabalho. (COSTA 1999,
28).

Nossa. Isso aí, eu vou te falar infelizmente, a gente tinha alguns companheiros que
gritavam lá: esse trem tem que privatizar mesmo, vai ser bom, assim que passar pra
iniciativa privada, nós vamos ganhar mais. Então, infelizmente o trabalhador visa
muito o salário, né? E a gente (do sindicato) sempre colocava que não era isso:
salário não é tudo, tentava conscientizar o pessoal, chamava pras assembléias, o
sindicato sempre fez isso. A gente precisava era repor as perdas que a gente teve nos
últimos anos e conquistar aos poucos, com calma as outras questões, o sindicato
sempre teve estes pés no chão. (Depoimento Verbal)123.

Pesquisas nos últimos anos passaram a discutir mais sistematicamente o
funcionamento e as formas de atuação dos sindicatos, considerando o corporativismo sindical
um conjunto de contradições intrínsecas ao próprio movimento operário e promovendo um
cotejamento sobre as novas e velhas estruturas da instituição. Surgiram também estudos
preocupados com a formação da classe trabalhadora em âmbito regional, inclusive com uma
nova abordagem do papel dos sindicatos na condução política dos trabalhadores.
Os movimentos não formais se organizaram contrariamente às orientações sindicais.
São partes das insatisfações de grupos, em relação à orientação política, à condução e às
diretrizes das organizações de defesa do trabalhador em seus questionamentos e
reivindicações frente ao Estado e ao patronato. Ao invés de conceber o trabalhador como
objeto de cooptação de regimes políticos e estratégias de dominação burguesa, Hélio da Costa
(1999) refere-se às organizações autônomas como legítimas representações trabalhistas do
ponto de vista das bases do operariado em momentos de reivindicação. Aponta que a
organização autônoma se assenta sob memórias de lutas e tradição de resistência, constituindo
nos locais de trabalho centros do movimento operário e o lugar privilegiado das ações.
Alexandre Fortes (1999) e Fernando Silva (1999) chamaram a atenção para a influência que
as experiências historicamente construídas no ambiente de trabalho tiveram sobre as
organizações autônomas ou as práticas “espontâneas” dos trabalhadores, trazendo à tona uma
discussão a respeito da variabilidade da constituição da classe operária em relação às forças
partidárias, sindicais e do Estado.
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Em Edward Thompson (1998a), os motins retratavam uma série de ações coletivas
organizadas autonomamente no nível de uma resposta de grupos que se sentem com mínimos
poderes para alcançar o que buscam em torno de uma crise. Os movimentos não formalizados
entre os ferroviários buscaram aporte político, financeiro e/ou ideológico de instituições, cujos
posicionamentos se divergiam das práticas sindicais. Muitas vezes, estruturaram mecanismos
de ação política com o objetivo de assumirem o sindicato, propondo novas interpretações
sobre sua condução e a condução grupos de defesa dos interesses da classe trabalhadora. A
existência de organizações com pontos de vista diferenciados a respeito do papel das
instituições trabalhistas exprime o caráter variável e dinâmico da classe trabalhadora em sua
formação histórico-social. Ao contrário das abordagens militantes, defensoras da coesão
inexorável de interesses entre os trabalhadores e das etapas sucessivas da evolução histórica,
compreende-se aqui a formação cultural ferroviária nas múltiplas orientações e nos conflitos
em prol da hegemonia de discursos e de ações, que se denominam porta vozes das
necessidades da categoria.

Companheiros, as eleições sindicais vêm aí, e é hora de nós decidirmos os rumos da
nossa luta. Este será o momento de lançar à lata de lixo os pelegos que tem se aliado
ao governo na exploração do trabalhador ferroviário. A estas eleições concorrerá a
chapa do MUF, que conta com apoio da CUT (Central Única dos Trabalhadores), do
Sindicato da Zona Central do Brasil (Rio), de todos os sindicatos de luta e
ferroviários que querem mudanças em nosso sindicato, pondo fim à omissão e
traição que ali campeiam. (MOVIMENTO..., 1987, p. 5).

Quanto ao movimento sindical, evidencia-se sua importância na construção da cultura
associativa (BATALHA, 2004b) e na identificação que os trabalhadores possuem sobre ele,
como o mecanismo interpelativo da classe trabalhadora em relação ao capital. São, todavia,
locais de conflito legitimados como força institucional representativa, haja vista que os
membros das oposições os freqüentam, participam de discussões, de decisões e buscam meios
de controlados. Em 1987, por exemplo, os ferroviários do MUF formaram uma chapa de
oposição denominada chapa 3, angariando apoio de uma parcela considerável da categoria e
ameaçando de forma efetiva a hegemonia da vigente direção sindical. A oposição sindical
venceu o primeiro turno, porém depois de seguidas acusações e conflitos no ambiente de
trabalho e na justiça, a situação reassumiu o sindicato.
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Figura 6: Boletim de campanha do MUF – 1987.
Fonte: Arquivo pessoal de Carlos da Costa da Paixão

O interesse pelo controle do sindicato pelas oposições se deu muitas vezes por sua
característica de desempenharem papel decisivo na construção de um movimento que ia além
das demandas locais, articulando, através da linguagem de combate à carestia e de um
aumento igual e geral para todos os operários envolvidos, uma ampla solidariedade e um
discurso classista que colocou os trabalhadores e trabalhadoras em ação. (COSTA, et.al.,
1999, p. 173).

Figura 7: Informativo dos Ferroviários – 1991
Fonte: Informativo dos ferroviários, 1991
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Portanto, pode-se afirmar, quanto à representatividade do sindicato e seu importante
papel na luta dos trabalhadores,

Mais profícuo, talvez, fosse evitar tal associação, falsos e verdadeiros colaboradores
do movimento operário, lidando com o complexo contexto pós 30 para realçar os
variados engajamentos e sentidos da experiência sindical, rompendo assim com a
idéia de um Estado que atua à revelia completa dos trabalhadores. (GOMES, 1987,
p. 31).

Os movimentos não formalizados, no caso dos ferroviários em Belo Horizonte, o MUF
e os grupos esporádicos, têm seu fortalecimento histórico proveniente das múltiplas
experiências de valores, sentimentos e atitudes no cotidiano dos ofícios e nos espaços nos
quais circulam os trabalhadores. Eles indicam uma disposição intrínseca para o enfrentamento
direto e para ações consideradas radicais aos parâmetros de negociação e confronto político
do sindicato. Tais atitudes se construíram no aprendizado e nos modos de vida no bairro e na
fábrica – a confiança no vizinho e no colega de trabalho, a questão da responsabilidade e do
compromisso moral com o outro a quem lhe confia e convive e a identificação entre
necessidades e interesses -, dando um caráter mais popular em comparação às atitudes da
cúpula sindical. As práticas clandestinas ou informais revertem, portanto, as hipóteses da
passividade dos trabalhadores, uma vez que possibilitam o entendimento de trajetórias
classistas menos deterministas e mais conflituosas. Mesmo sem se sentir em condições para
modificar as condições materiais e morais de existência, os trabalhadores se projetaram
enquanto sujeitos de ação permanente, ao plantar novas formas de questionamento e ação à
realidade imposta pelos avanços do capital.

4.3.4 Organizações e manifestações ferroviárias em Belo Horizonte

Os ferroviários constituíram inúmeras formas de se organizar, tendo em vista as
possibilidades financeiras, políticas e contextuais em que estabeleceram elementos para a
junção dos trabalhadores, a fim de reivindicarem melhores condições de trabalho e de vida.
Uma das principais maneiras dos trabalhadores se organizarem eram as reuniões e as
assembléias gerais. Os grupos esporádicos se reuniam geralmente nas oficinas, no horário do
almoço ou em momentos de ameaça de paralisações. O MUF se organizava nos espaços de
interação mais comuns do Horto e na sala da CUT, na Rua Tupinambás. No bairro, os
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encontros nas casas e nos botecos eram freqüentes, em função da proximidade entre os
moradores-trabalhadores, a maioria no movimento, e por este espaço ser um lugar de
experiências múltiplas de associação e de estratégias para os questionamentos concernentes
àquela realidade. A proximidade física e a elaboração cultural associativa promovida no
bairro amparavam a realização de formas diferenciadas de reunião e de encontros entre os
ferroviários em busca da elaboração de instrumentos de manifestação frente à empresa e ao
Estado. Reunir os colegas de trabalho para tais encontros foi um dos grandes desafios iniciais
do MUF,

Eram encontros assim, um ou outro. Ia na casa de um pra conversar, “oh o sindicato
nosso não tem jeito, nós vamos ter que arrumar alguma coisa” [...] Contribuiu,
porque já eram os mais amigos, né, é muito mais fácil reunir. Às vezes não precisava
nem reunir, passava na casa de um, amanhã tem isso e tal e já era muito tranqüilo. A
gente era mais solto, sabe? Num tinha aquela coisa, toda semana tem que encontrar,
mas nos tempos difíceis tava todo mundo lá. E isso acontecia muito, casa em casa. A
gente fazia reuniões e reuniões grandes mesmo, a gente juntava o pessoal de oficina,
juntava o pessoal da tração, suava pra reunir todo mundo, era... Três mil pessoas lá
na reunião pra decidir. sobre parar ou não parar, então na época de dissídios que
124
agente tinha uma organização maior. (Depoimento Verbal) .

Fazia as reuniões e assembléias numa salinha na Rua Tupinambás, da delegacia do
sindicato da Central do Brasil. No início da Tupinambás, no Edifício Príncipe
Vigário [...] No boteco as coisas saiam rapidinho (risos), ferroviário gosta é de
boteco, até pra falar destas coisas. O pessoal ajudava, os trabalhadores ajudavam. E
chegava lá no Rio, a alimentação ficava por conta da direção do Sindicato da Central
do Brasil, lá. Inclusive a gente dormia dentro do Sindicato. E o pessoal da direção do
Sindicato de Belo Horizonte ficava num hotel cinco estrelas. (Depoimento
125
Verbal) .

Essas reuniões eram pra gente, por exemplo, quando nós começamos a ganhar o
sindicato, nós passamos a fazer reuniões. Quando nós fizemos, a CUT ganhou o
sindicato, teve a sede dela, nós nos reuníamos muito na CUT ou então no sindicato.
No início foi o seguinte: pra tirar o ferroviário, trazer ele lá do Horto aqui pro centro,
no início era meio difícil. Então, a gente pegava a casa de um companheiro que mora
lá beirando a oficina, ou então na portaria, lá na Rua Silva Freire. Existe essa rua até
hoje lá, na portaria número 2 da rede. Então o que a gente fazia? Nós nos reuníamos
lá pro pessoal não se locomover. Porque às vezes fala muito: “pô, a gente larga
serviço quatro e meia, tenho que fazer isso”... Então a gente falava: “quatro e
quarenta a gente vai se reunir na casa do companheiro tal”. E a gente ia lá e fazia as
reuniões. Essas reuniões eram pra que? Pra gente tentar organizar, pra ser mais
organizado, né? Por exemplo, e isso era constante, a data - base nossa era maio. A

124
125

Depoimento de Aílton de Paula Firmino concedido em 5/05/2010.
Depoimento de Marco Anselmo Magalhães (Buluca) concedido em 20/07/2010.

135

gente pegava esse mês de maio, a gente já tinha que estar mobilizado. Não só nas
126
questões financeiras, mas nas questões sociais também. (Depoimento Verbal) .

O sindicato por sua vez, possuía sede própria, formulando assembléias e convocatórias
para a sindicalização. Segundo os membros do MUF, o movimento conclamou várias vezes o
STEFBH para trabalhos conjuntos em assembléias e reuniões com os trabalhadores das
oficinas, mas nada foi feito neste sentido. Nas reuniões e nas assembléias, os ferroviários do
MUF e dos movimentos esporádicos aproveitavam para cotizarem recursos e assim
possibilitarem viagens de dirigentes a outros estados e regiões de Minas Gerais, além de
elaborarem panfletos, jornais, adesivos e materiais de protesto. Em determinados períodos, as
reuniões ficavam mais freqüentes; tanto o sindicato quanto o MUF contavam com militantes
em seções da empresa, inclusive nos setores administrativos, e com células em regiões no
interior, como Divinópolis, Lafaiete e Montes Claros, a fim de angariarem pontos de
comunicação e de organização e de fortalecerem os movimentos. No Horto, os piquetes
realizados pelo sindicato às vezes coincidiam com os realizados pelo MUF, sendo possível
observar mais uma vez a importância física e social do bairro, pois as convocações, as
chamadas para campanhas, os atos públicos e a filiação eram realizadas em lugares
estratégicos, como as ruas mais freqüentadas pelos trabalhadores, botecos e portarias da
empresa, aproveitando-se do alto fluxo dos ferroviários em direção às oficinas. A oposição
sindical contava ainda com as comunicações do sindicato carioca, para segui-lo nas
paralisações e nas greves,

Dentro de cada seção a gente tinha 3, 4 que eram cabeça. Então a gente já pegava
esses, a gente falava: “na hora do almoço”, a gente tinha horário livre, a gente tirava
20 minutos, ia lá pra rua, no bairro Boa Vista, ou almoçava fora e já fazia esses
balanços, pra gente ver o que tinha que tira pra fazer. E essas reuniões a gente tinha
era semanal, pra tirar algum encaminhamento, redigir algum boletim, porque era a
gente que fazia isso tudo, porque não tinha boletim próprio. Pra viagens, pra rodar o
boletim, pra comprar papel que não tinha. Na época era muito difícil. Antes não
tinha computador [...] tinha que pagar gráfica, a CUT ajudava em parte... Então
rateava entre nós mesmos: quem pudesse dava dez reais, o que seria dez reais hoje,
cinco reais, quem pudesse dar mais... A gente tinha o Livro de Ouro. Era um livro
que a gente deixava na oficina. Quem tivesse condições, porque ninguém mexia, né?
127
Então o cara assinava e punha moeda lá. Tinha isso. (Depoimento Verbal) .
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Então alguém tem que estar na salinha da Tupinambás pra receber a mensagem, que
é capaz da gente tirar greve a partir da meia-noite. Então, o que a gente fazia? Dava
quatro e meia, a gente largava serviço, combinava com os companheiros e vinha pra
salinha nossa, e ficava esperando. Às vezes esperava até dez, onze horas, às vezes os
caras nem ligavam, então a gente tinha que ligar. A gente não podia ficar ligando pra
lá, porque na época interurbano era caro. Às vezes a gente recebia a notícia que, a
assembléia que eles tinham feito às 18 horas lá no Rio, tinha tirado que a partir de
zero hora ia parar. Aí era uma correria, porque nós tínhamos que fazer assembléia
também. O Rio parava sempre um dia antes da gente. Aí já era aquela loucura, né?
Ligava pra alguns companheiros da CUT ou de algum sindicato, pedia pra redigir
um “mosquitinho”, que é um meio ofício de boletim, e aí, de manhã cedo, a gente
distribuía. Assembléia às 06h30min, na portaria da Silva Freire no Horto. Aí a gente
fazia assembléia. A gente ligava pra CUT, pro SINDEF, que doava pra gente carro
de som essas coisas, e a gente fazia e tirava encaminhamento ali. Várias vezes,
várias assembléias, o pessoal decidia acompanhar a greve do Rio. (Depoimento
128
Verbal) .

Os ferroviários denominam por “greve branca” a práticas de retardamento dos serviços
na fábrica. Na impossibilidade contextual de se iniciar uma paralisação ou uma greve, por
horas, os membros do MUF, contando com apoio de outros colegas, exerciam suas funções,
porém de forma letárgica, prejudicando a saída de materiais para locomotivas e vagões e, no
caso do pessoal do tráfego, o fluxo de transporte de produtos importantes a outras regiões,

O encarregado ficava doido, querendo produção. Calma! Um tava operando a ponte
rolante, aí subia: pimmm! Devagarzinho. Aí andava com a ponte devagarzinho, aí
outro vinha andando devagar, foi um negócio muito bem pensado, cara. Poucos
dançaram. Poucos perderam. A maioria ganhou. A maioria foi bem sucedida. De vez
em quando cruzava os braços. Ás vezes coçava o saco. Se o engenheiro tava lá em
baixo no coisa lá, cuspia no chão. Ficava coçando o saco e olhando pro cara: seu
filho da puta [...] Mesmo quem não participava, tinha medo de perder o emprego,
medroso, às vezes oferecia um apoio assim, psicológico, sabe? Oferecia uma
contribuição pra redigir boletim, um dinheiro qualquer, falava: “pô, vocês são muito
129
doido cara, eu admiro vocês.” (Depoimento Verbal) .

No sindicato, os ferroviários praticaram inúmeras negociações e paralisações, na
medida em que o processo de liberalização política no país se ampliava. Por englobar uma
área extensa de domínio, a instituição angariava recursos numerosos para suas
movimentações e para a preparação de seus membros na atividade política sindical. Os
trabalhadores membros do sindicato promoveram inúmeras assembléias e reuniões – sobre os
assuntos de melhorias nas condições de trabalho, política salarial, taxas federativas e
confederativas, além de paralisações e greves - muitas vezes sem o parecer de toda a
categoria, evitando a ingerência radical do grupo de oposição nas tomadas de decisões da
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diretoria. É plausível observar que as ações sindicais nos anos de 1980 acederam um período
de descenso do Estado tutelar e suas corporificações das aspirações dos trabalhadores. O
Estado passou a imprimir os interesses da expansão do capital e a classe trabalhadora dava
passos mais largos na organização de suas reivindicações: “Os sindicatos afirmaram-se como
sujeitos sociais e políticos, como cidadão de uma experiência política mais participativa nas
suas organizações na vida urbana e no espaço público de sua cidade.” (VEN; NEVES, 1996,
p. 94).
As paralisações momentâneas foram muito comuns em períodos de campanhas
salariais para pressionar os dirigentes sindicais e da RFFSA a acatarem as exigências das
bases, geralmente sob liderança do MUF. Os trabalhadores também exprimiam suas
insatisfações em atitudes individuais ou organizadas coletivamente: boicotes a serviços de
alimentação e equipamentos de segurança da ferrovia e sabotagens das mais diversas, tais
quais as pichações nos muros da empresa e nos vestiários; a destruição de bebedouros, portas
de vestiários, peças e equipamentos; mensagens ofensivas nos muros e nos banheiros a
supervisores, chefes de estação e engenheiros; arrancamento de dormentes e trilhos dos
trechos; desligamento das chaves gerais que alimentavam equipamentos das oficinas;
abandono de máquinas com materiais de alta periculosidade no trecho; introdução de areia e
açúcar nos tanques de óleo das locomotivas e graxa nos trilhos, para dificultar o trabalho de
maquinistas resistentes aos movimentos.

Todo mundo parado, não almoçava a comida do restaurante, todo mundo parado.
Compramos fita preta, todo mundo colocou tarja e fomos trabalhar com tarja. E
trabalhamos bem tartaruga mesmo (Risos). A gente conseguia mobilizar a turma.
[...] Fazíamos. Teve uma vez que nós fizemos a Campanha da Marmita: todo mundo
levava marmita, porque a comida tava ruim e não almoçava a comida de lá. Eles
130
fizeram comida pra peãozada e o peão não comeu (Risos). (Depoimento Verbal) .

Exemplo é o freio de vagão. Tinha uns que entendiam de freio, ia lá e fazia
sabotagem no trem. Outro, nós já arrancamos trilhos. Arrancamos quase três
quilômetros de trilhos. Desparafusamos aqueles trilhos. É mesmo, o Renil tava lá
também. É verdade. Inclusive ele até perdeu os documentos dele. E para achar esses
documentos dele lá foi uma luta. Mas nós fizemos isso. E me orgulho de ter feito
131
isso. (Depoimento Verbal) .

Com o objetivo de atingir seus propósitos, o MUF tomava-se de atitudes radicais para
obter apoio dos colegas de trabalho e chamar o sindicato a pressionar mais intensamente a
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RFFSA. Não satisfeitos com as determinações das diretorias vigentes, os ferroviários do MUF
passaram a apoiar diversos sindicatos no Brasil, ajudando a fundar o Sindicato dos
Metroviários e a compor uma nova federação, a Federação Nacional Independente dos
Trabalhadores Sobre Trilhos (FNITST-CUT) no início da década de 1990, antigo Comando
Nacional Metroviário (CNM), em oposição à Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviário. A federação esteve amparada por força legal e pressionou a empresa frente às
perdas salariais e jurídico-trabalhistas dos ferroviários ao longo do período de desestatização
da empresa. Os participantes mais exaltados do MUF chegavam a ameaçar estagiários,
maquinistas e supervisores considerados alheios às lutas, delatores de práticas clandestinas de
sabotagens ou os que se abstiveram das campanhas:

Tinha aqueles caras pelegos mesmo, então a gente tinha que ameaçar, os estagiários
coitados, os alunos da escola, não podiam parar, morriam de medo, a gente falava:
“oh, lá fora é outra coisa, o bicho vai pegar pro seu lado, abre o olho peleguinho. Os
cara que não queriam participar do movimento, principalmente maquinista, que era
mais visado na ferrovia, a gente falava que ia na casa dele e ia quebrar o galho dele
132
na casa dele (Risos). (Depoimento Verbal) .

As manifestações radicais, individuais e coletivas, representaram mais que uma
simples reação a situações de carência e privação material nos anos de 1980, cujo contexto foi
de extrema crise econômico-política no país. As ações produziram sentimentos de autonomia
entre membros do MUF e dos movimentos esporádicos, colaborando com o fortalecimento da
noção de ser ferroviário. A experiência de trabalho nas oficinas e a vivência associativa no
bairro confluíram na consciência de interesses coletivos em relação aos diversos universos
sociais. Ao exercer sua função fora das exigências do processo de reprodução do capital,
através dos boicotes, da “greve branca”, das sabotagens e do não uso dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), os ferroviários expressaram sua autonomia de sujeitos de ação
constante, controlando minimamente o processo produtivo: “Enquanto a prática burocrática e
passiva se manteve, foram os trabalhadores organizados nos seus locais de trabalho que deram
o tom das grandes manifestações operárias.” (COSTA, 1999, 98).
Antônio Greco (2004) imputa a responsabilidade do reaparecimento das greves na

RFFSA em Belo Horizonte ao processo de liberalização política dos anos 1980. O movimento
grevista foi um dos principais objetivos no imaginário coletivo dos ferroviários. Nos anos de
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1960 e 1970 alguns trabalhadores tentaram se organizar em função de estruturar grandes
paralisações, tendo em vista o número de funcionários nas oficinas e as boas relações entre os
colegas. Entretanto, fatores como a violência dos aparelhos de repressão do governo militar
próximos aos ferroviários, o sistema militarizado dentro da empresa e suas coerções
subjetivas - com a admissão de diversos militares da ativa e principalmente da reserva na
gerência da empresa, convocados em nome da segurança administrativa, operacional e
patrimonial da ferrovia – e a ausência momentânea de coesão numerosa para se arquitetar um
ato de tamanha responsabilidade impediram a consolidação da formalização coletiva das
insatisfações: “De certa forma sim, com certeza, porque se você pegar a história aí, toda essa
estrutura da empresa, ela tinha um respaldo da ditadura então fazia parte sim, mas funcionava,
e bem”133. Após a greve de 1950 e inúmeras tentativas frustradas, os trabalhadores
conseguiram organizar duas grandes greves em 1986 e 1987, em busca de melhores condições
salariais e sem o auxílio do sindicato, o que facilitou dezenas de demissões imediatas dos
líderes e principais participantes. Após a greve e as demissões, o trabalho do sindicato e do
MUF foi iniciar campanhas pelo retorno de colegas de trabalho.

Aqueles companheiros que foram injustamente demitidos já começam a ganhar na
justiça sua reintegração na Rede! Assim como o Aílton, os companheiros Stanley,
Herasmo, Quintão e Carlos Roberto em breve voltarão à luta dentro da Rede. São
ferroviários e lideranças inquestionáveis. (MOVIMENTO..., 1987, p.8).

A década de 1980 refletiu as deficiências do modal ferroviário no Brasil, devido às
aposentadorias compulsórias, às demissões arbitrárias e à falta de reposição técnica e humana,
o que parecia ser o início velado da venda da ferrovia à iniciativa privada. Entre 1987 e 1989
a RFFSA demitiu inúmeros funcionários, mesmo após o acordo feito com a categoria, o qual
garantia a estabilidade no emprego. Na realidade, intensificou-se a contratação de
empreiteiras ao invés de utilizar funcionários desviados de sua função: “Desrespeitar um
acordo coletivo é um ato de covardia [...] Demitindo quem luta pela dignidade da nossa
empresa, fica mais fácil para transformarem a Rede num verdadeiro “trem da alegria.”
(MOVIMENTO..., 1989, p. 3). Deste modo, uma intensa campanha salarial foi promovida em
1989 por funcionários da RFFSA e da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU)
na capital mineira. Os trabalhadores da oposição sindical lideraram uma assembléia para a
133
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organização da campanha, cuja insígnia “ou vai ou racha” expressava o grau de provocação às
atitudes da diretoria sindical. Em pouco tempo, a mobilização cresceu e reuniu grande
quantidade de adeptos nas áreas de tração, oficinas, tráfego e administração.

Figura 8: Informativo MUF, 1989
Fonte: Arquivo pessoal Romero Wagner do Carmo

Em maio de 1989 os ferroviários da SR-2 e SR-3 decidiram paralisar as atividades na
ferrovia, o que ocorreu em quase toda a empresa. Horas depois, os ferroviários invadiram o
sindicato e obrigaram-no a participar da mobilização.

[...] foi um dos vários momentos que nós lutamos sem o consentimento do sindicato.
Para que ela ocorresse, a oposição fez uma assembléia e conseguiu paralisar a
categoria... A oficina do Horto em Belo Horizonte tinha a maior concentração de
empregados, uns 3000 ferroviários, que foram em passeata para sede do sindicato na
Floresta no intuito de obrigá-lo a ir para greve.
Obrigamos o presidente do
sindicato a cumprir um acordo para chamar a greve... O sindicato foi usado para os
piquetes e teve que aceitar a criação de uma comissão de empregados da base, a
maioria, da oposição, que iria acompanhá-los na campanha salarial no Rio de
Janeiro, inclusive pagando passagem de ônibus, ida e volta. (Depoimento
134
Verbal) .

Parou todo mundo. Só os encarregados e engenheiros que não se manifestaram. Mas
também não foi contra: não jogou pesado como das outras vezes, porque eles vieram
pra fora da oficina, participar da assembléia, só olhar, vigiar. Eles tavam tão putos,
porque o salário deles tava muito baixo, e um companheiro da gente, não me lembro
quem, foi inteligente: no som, eles estavam atrás do muro, e o cara do som, não sei
134
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que idéia que ele teve, mas foi uma idéia espetacular. Ele falou assim, no carro do
som: “gente, os engenheiros tão aí, mas eles também estão ouvindo a assembléia
participando. Quer ver como eles estão participando? O engenheiro que apóia a
greve passe para o lado de fora do muro”. Os seis engenheiros passaram. Aí os
peões viram aquilo, bateu palma, e viemos todo mundo. Entendeu? (Risos).
135
(Depoimento Verbal) .

O “enclausuramento” do presidente do sindicato na sede da instituição e a tomada de
suas dependências por três dias pelos trabalhadores de oposição tomaram amplitude regional e
nacional. Os jornais de circulação mais conhecidos noticiaram o ocorrido:

Em seu terceiro dia de greve, os ferroviários decidiram ontem formar piquetes a
partir de hoje, em todas as estações. A idéia é paralisar totalmente o trabalho. Ontem
houve muita confusão na quadra do sindicato, ao lado do viaduto da Floresta, com
ferroviários mantendo praticamente “ilhado” o presidente e fundador do sindicato,
Evandro Ventura Marinho. (PIQUETES..., 1989, p. 6).

Junto ao processo intensivo de desmantelamento da empresa, os boatos de uma
possível venda ou privatização assustavam os trabalhadores, face os crescentes problemas de
defasagem salarial, a precariedade das condições de trabalho e o momento inflacionário e de
desemprego que o país viveu no início dos anos de 1990. A tecnoburocracia regida pelo
Estado entrou em decadência e no seu lugar se constituiu uma maneira de gerir o sistema
produtivo aos moldes neoliberais, cujos serviços públicos foram considerados onerosos aos
cofres nacionais. O governo Collor implementou um programa de enxugamento de custos em
todo o sistema público, implicando aos trabalhadores a perda de benefícios, arrocho salarial,
demissões em massa e a suspensão dos dissídios coletivos por 150 dias.

... Por recomendação do excelentíssimo senhor Presidente da República, conforme
orientações do Sr. Ministro da Infra-estrutura objetivando implementar medidas
fundamentais relativas a reforma administrativa do programa de governo do
presidente Collor, fica determinado o início imediato do programa de redução de
pessoal, considerando a demissão de no mínimo a quantidade mencionada em
reunião realizada em 21/05/90. (TELEX..., 1990, p.7).

As mobilizações ferroviárias frente à realidade e eminência do processo de
desestatização se intensificaram em campanhas salariais, paralisações, atos públicos e greves,
em especial as de 1990 e 1991, lideradas pelo MUF e não apoiadas pelo sindicato.
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Greve dos ferroviários cresce com adesões em Minas e no nordeste... Em Belo
Horizonte, os trens suburbanos e o metrô chegaram a funcionar normalmente. Os
ferroviários querem reposição salarial de 177% e revisão de 400 mil demissões. O
sindicato em Minas é contra a greve, que está sendo coordenada pelo Movimento de
União dos Ferroviários (FERROVIÁRIOS..., 1990, p.4).

A RFFSA, aproveitando-se da necessidade de uma intensiva redução do quadro de
funcionários, por exigência dos procedimentos de transferência para a iniciativa privada,
demitiu centenas de trabalhadores, dentre a maioria, membros e lideranças do MUF e sujeitos
considerados questionadores ou “baderneiros” em suas formas de reivindicar.

REINTEGRAÇÃO JÁ! Pedimos aos companheiros da ativa todo apoio e
solidariedade com nossa luta pela reintegração dos demitidos. Os funcionários da
TELEMIG estão contribuindo com tickets refeição [...] Na época das demissões,
dizem que até incentivaram as demissões, principalmente aqueles que sempre
lutaram em defesa dos direitos dos ferroviários. (MOVIMENTO..., 1992, p. 4).

Foi criado também o Plano Emergencial de Recuperação da RFFSA, desenvolvido
pelo Ministério de Infra-Estrutura, sob o qual a estatal passaria por um processo de
saneamento com a venda de imóveis, demissão de pessoal e redução dos trechos ferroviários.
Era perceptível que “Pelo toque da carruagem, parece não haver mais dúvidas de que o
processo de privatização da RFFSA é mesmo irreversível” (MOVIMENTO..., 1994, p.5);
inúmeros ferroviários foram obrigados a aceitar o seu desligamento, haja vista a pressão
iniciada após a inclusão da empresa no Plano de Incentivo ao Desligamento (PID). Com a
consolidação do processo desestatizador em 1996, demissões em massa ocorreram nas
dependências da estatal, gerando um clima de inquietação e incertezas em toda a categoria.

Foi o terror, porque a iniciativa privada assumiu em primeiro de setembro de 1996 e
o objetivo era mandar gente embora, mas foi gente embora demais... Começou a
criar um clima na ferrovia em que o terror se espalhava... Havia uma lista de várias
pessoas, além das terceirizações, desde a própria segurança a atividade de via
permanente, que é a troca de dormentes e de trilhos, a atividade de mecânica,
reparação de vagões e locomotivas: isso tudo foi terceirizado, então era aquele
136
horror na cabeça do pessoal. (Depoimento Verbal) .

Inez Terezinha Stampa (2007) sinaliza as transformações do mundo do trabalho, em

suas conseqüências para os trabalhadores e sindicatos de ferroviários no Rio de Janeiro,
indicando limites e possibilidades da ação dos mesmos, em um contexto de restrição às ações
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coletivas. Segundo a autora, em momentos de convivência entre novos e velhos padrões de
trabalho e de gerenciamento, assistiu-se a perda das identidades coletivas do trabalhador, fato
que incitou o processo de individualização nos locais de trabalho. Em Belo Horizonte, podese observar o medo e um relativo silenciamento das reivindicações nos locais de trabalho, pela
imposição das relações de trabalho cada vez menos estáveis e o temor pela demissão, uma vez
que a substituição por funcionários terceirizados era intensa. As novas relações de produção
desenvolvidas pelas concessionárias criaram um universo de trabalho aparentemente
individualista e fragmentado, sendo o trabalhador uma peça facilmente substituída.

Figura 9: Informativo MUF – novembro/dezembro de 1995. Campanha antiprivatização “Natal gordo, ano novo magro”.
Fonte: Arquivo pessoal Fernando de Almeida Feijó

As situações contextuais provocaram relativo enfraquecimento dos laços sociais e a
desarticulação das ações coletivas institucionais: com as demissões e aposentadorias
compulsórias, o MUF se desarticulou, seus principais membros e lideranças não mais
articulavam mobilizações e o sindicato enfraqueceu sua base pelas poucas adesões no período.
Agir em grupo, a partir da coesão cultural construída no bairro, já não era tarefa simples, pois
ao longo de anos muitos trabalhadores haviam falecido ou se aposentado e o bairro sendo
habitado por diversas famílias e grupos não ligados à ferrovia. O espaço urbano de forma
geral se tornara mais plural, com novas propostas de organização sócio-política e lutas de
reconhecimento social; Belo Horizonte conviveu com uma ampla diversificação econômica e
se adentrou em novas formas de estruturação do mercado de trabalho, calcada na
racionalidade produtiva e nos novos padrões de formação urbana. Nas oficinas, vários
trabalhadores foram absorvidos pelas concessionárias após as demissões em serviços
terceirizados.
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4.3.5. A construção experenciada de lideranças

É possível afirmar que os trabalhadores estabeleceram inovadoras formas de atuação e
representação nos locais de trabalho, no universo sindical ou nos movimentos não
institucionalizados, sob a égide de lideranças cuja projeção de participação e militância não se
constituiu por ordem impositiva da necessidade histórica, mas da vivência ativa dos mesmos
no cotidiano das práticas e representações coletivas dos trabalhadores. O acúmulo de poderes
nas mãos da diretoria sindical e a não correspondência de suas orientações e maneiras de
conduzir o processo conflituoso entre capital e trabalho, em comparação com as bases, afastou
o sindicato de parte dos ferroviários e o aproximou da cúpula gerencial da RFFSA. Talvez por
isso suas preocupações mais essenciais com a grande política do que os questionamentos dos
trabalhadores (SILVA, 1999): “Eu fiz parte daquele sindicato, desde o início, mas, [...] você
vai lá e o pessoal ta fazendo o quê? Nada! É diversão pra aposentado, ler um jornal, jogar
conversa fora, estas coisas, mas eu não aceitei aquilo, me desfiliei, não vou lá, ali até hoje é
cabide de emprego, não dá nada pra nós”. (Depoimento Verbal)137. A oposição sindical, em
específico o MUF, cresceu amparada por discursos que se aproximavam em muito das
necessidades e expectativas dos trabalhadores e a evidência disso foi o crescimento de
filiações e contribuições de funcionários das oficinas e dos setores administrativos. Suas
práticas e posicionamentos frente à empresa e à realidade sócio-política do trabalhador
receberam apoios de colegas – contribuições financeiras, ajuda logística às escondidas, apoio
nas paralisações – mesmo que estes não concordassem com a forma implantada de
reivindicação ou se abstivessem de qualquer mobilização.

Tinha uns que tinham o dom de falar no microfone. O Bahiano, a Dilma, nó!Eu
nunca gostei de microfone, então eu era mais assim... Dava apoio logístico, sabe?
Buscar comida pro pessoal, fazer, arrumar colchão pras viagens, viajar sentar nas
mesas de negociação e conversar com a direção da empresa, igual eu fui no Rio,
pressionar o pessoal pra participar, tentar conscientizar os mais parados. Cada um
fazia uma coisa, mesmo os que não entravam na briga, ajudava. Eu ajudava a
coordenar o boletim, comunicava com o pessoal do Rio. E a gente ia pra fazer
número, né? Ia pra fazer número. Eu arrumava banana lá de casa pros companheiros
(Risos), a gente parava, eu ia lá em casa, tinha pé de banana lá em casa, minha mãe
tava acostumada, porque meu pai mexia com movimento, ia e buscava banana pra
138
todo mundo .
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Os trabalhadores do setor de chefia chegavam a apoiar lideranças do movimento e
reconheciam os avanços trazidos por suas práticas:

Eu tinha um chefe que era um pai sabe? Ele era mais velho, daí me tratava como
filha, nossa era muito bom [...] nestas épocas a gente fazia piquete, corredor polonês,
panfletava, tinha colega da gente que não entrava não, mas dava uma ajudinha com
alguma coisa [...] Este meu chefe não intervinha nas minhas coisas de MUF não, ele
ria e achava graça naquilo, eu mocinha fazendo greve (Risos). (Depoimento
139
Verbal) .

Deve-se ponderar sobre a aproximação mais efetiva das bases em relação ao MUF ou
aos movimentos esporádicos por uma questão tangente ao discurso sobre os interesses da
maioria: a legitimidade das lideranças. A dirigência sindical era constituída por uma cúpula a
qual muitas vezes conhecia parcamente a realidade dos ferroviários nas oficinas. Por ser uma
instituição fundada e liderada por empregados dos setores mais próximos à chefia da empresa
e por manter relações de caráter negociativo e gradual com a RFFSA, causava certa repulsa e
julgamento a respeito de sua idoneidade. Enquanto os dirigentes do STEFBH faziam cursos
de sindicalismo em Cuba, as lideranças dos movimentos esporádicos e do MUF se (re) faziam
no cotidiano do trabalho. Geralmente utilizavam da imunidade propiciada pela CIPA para
avançar nas mobilizações mais radicais e tinham conhecimento profundo dos processos do
trabalho e das dificuldades sofridas pelos ferroviários.

Inclusive igual eu estava te falando: eu era vice-presidente da CIPA, fui uns...
muitos anos lá direto, lá por intercambio, de dois em dois anos, não podia... Passava
aquele tempo, voltava, entendeu?Geralmente o pessoal que mexia com política, eles
140
entravam na CIPA pra poder ter estabilidade. (Depoimento Verbal) .

Uma parte destas lideranças morava no Horto e promovia contatos dentro do bairro em
ações de panfletagem, piquetes, assembléias extraordinárias e a proibição da entrada de
funcionários em tempos de greve. O respeito que adquiriram nas oficinas se estabeleceu pela
postura moral e pelas orientações políticas, no sentido de busca por instrumentos de
intervenção no espaço do trabalho: “A gente jogava bola junto, né? A gente era da turma do
boteco, trabalhava sujo, igual todo mundo, né?.” (Depoimento Verbal)141. A emergência de
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sentimentos de pertencimento entre os trabalhadores se calcou no cotidiano elaborado nos
locais de trabalho e no espaço de moradia. (NEVES, 1991b).
Foi no aprendizado dos ofícios e na transmissão pela oralidade de ritos, estilos e
técnicas particulares que se expressou uma cultura costumeira cada vez menos sujeita ao
domínio ideológico dos governantes. (THOMPSON, 1998d). A construção e a renovação de
valores, usos e expectativas implicam adequação simbólica e prática que a cultura tem
segundo contextos específicos. Na contínua formação da cultura ferroviária, as lideranças
imprimiam novos formatos de interpelação da realidade, como por exemplo, o desrespeito às
normas, às ações e ao estatuto do sindicato: “A gente entrava nas reuniões deles, invadia
assembléia que era só pra eles (Risos), furava informação sobre paralisação e negociações,
fazia greve na frente deles e não avisava nada, a gente decidia e eles ficavam calados, porque
eles não entravam em nada”.

Sabotagem era condenada pelo sindicato [...] A gente fazia sim, não todo mundo,
quem dava a cara pra bater. Foi na greve de 89. Eu abri o cadeado da escada de
maquinista e roubei a escada de maquinista. Entrei na oficina e fiz uma chave. Fui lá
e fiz lá: lá tinha tudo, todas as ferramentas. Limei uma lâmina de serra e tal, fiz uma
lixa, abri o cadeado, tirei a escada de maquinista. Aí não tinha como maquinista sair,
porque não sabia que horário que era. Aí peguei uma arca de ferro, uma escada,
serramos o cabo do seletivo. O seletivo é que comunicava com os trens. Aí não tinha
como comunicar os trens. E como eu trabalhava na elétrica na época eu fui lá e
calcei os disjuntores principais da BKG. O contrator que parte a locomotiva. Então o
contrator fica aberto, eu meti papelão ali dentro. Aí, o cara ligava, tem um negócio
elétrico com um aço. Aí o cara ligava o negócio: tiiii! Fritava. Era pra ligar através
do ar. O ar ia, só que na hora de ligar, tinha papelão. A locomotiva não partia. O cara
ficava doido: maquinista não tinha esse conhecimento. Maquinista sabe pilotar a
máquina; ele não sabe dos defeitos. Aí nós fizemos essa sabotagem. (Depoimento
Verbal) 142.

Dentre as lideranças do MUF, uma delas se destacou pela peculiaridade do gênero e
do universo sócio-cultural: uma mulher da área administrativa, proveniente da classe média,
liderando em determinados momentos os homens das oficinas: ”As mulheres freqüentemente
salientaram que os historiadores do sexo masculino no passado, inclusive os marxistas,
ignoraram grosseiramente a metade feminina da raça humana.” (HOBSBAWN, 1987a, 123).
Percebe-se que a luta política ferroviária não foi um atributo exclusivo do sexo masculino,
considerado símbolo da classe operária. O caso da liderança de Dilma Froes Vieira nas ações
do MUF se pôs para além do gênero, mas pelas necessidades contextuais e pela relação
classista, que integra homens e mulheres. O contato com sindicatos, e indiretamente com
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movimentos de esquerda, e o senso de liderança forte, a fez demonstrar a capacidade feminina
em definir determinados papéis, imagens e símbolos com auxílio dos homens da fábrica, em
ações diretas voltadas para justiça social.

È... fomos eu e Dimas, meu marido, que já atuava no sindicato dos metalúrgicos pra
Araguari, aí chegava lá nas oficinas, “olha, nós somos do Movimento de União dos
Ferroviários” e aí pegava um contato e esse contato é que era o ponto pra gente
mandar os panfletos né, fazer contatos, ligava “e aí, como é que ta?” E agente ia
fazendo essa rede dentro da Rede Ferroviária, rede de contatos, de vários pontos né,
porque era assim que agente ia crescendo né, até porque nosso ramal aqui era SR-2,
então ia até Brasília, então é um trecho... Grande, ce vai de Montes Claros né, depois
a linha ia até Brasília. O nosso sindicato pegava a SR-2 e SR-3, que era a região de
Juiz de Fora, ramal de Juiz de Fora e o ramal da SR-2 que ia até Brasília, então, eu
lembro que era noventa e uma cidades? Num to lembrada, era noventa e uma, a
abrangência do sindicato era de noventa e uma cidades [...] É, eu acho que é um
pouco isso aí né, desses contatos que agente ia fazendo, porque era muito difícil né,
por exemplo, o Serafim, que era o nosso, que era o presidente da chapa e que era
uma pessoa engajada, ele tava na Santos Dumont, acho que é a cidade dele, então
assim pra fazer uma reunião né, tinha que saber o dia que o Serafim pudesse vir e aí
a gente tinha que coordenar tudo ISS. Mas, aí sempre pesava a questão financeira
também, porque como é que agente se organizava né, o Serafim vinha com o
dinheiro dele e a gente começava a pedir sindicato aqui, sindicato ali né, pra ver se
conseguia alguma grana pra pagar passagem, pra trazer o Zé Maria aqui entendeu, aí
o Zé Maria “ah um dia eu vou ta em Belo Horizonte” tal dia “oh, fulano vai ta aqui
tal dia então vamos aproveitar pra fazer uma reunião, pra fazer alguma coisa, né?”
Então foi funcionando assim, meio “ah, fulano não pode vir, mas vamos fazer a
reunião daqui” e fazia o boletim depois, fazia o contato depois pra falar o que agente
tava decidindo”. [...] Fazia, fazíamos assembléias né? Quando o movimento foi
crescendo e a gente tava num ponto assim, o sindicato não fazia, agente funcionava
como paralelo, então vai ser assim, campanha salarial,o sindicato não faz nada,
então o MUF vai fazer. Teve uma vez que a gente fez uma assembléia, pouco antes
da campanha salarial de maio, fizemos uma assembléia na CUT, quando a CUT era
ainda na Contorno, aí fizemos assembléia e “oh, o sindicato num ta puxando, nós
vamos puxar, nós somos do MUF, nós vamo puxar, porque agente tem que se
alinhar”. (Depoimento Verbal)143.

Quanto ao reconhecimento dos companheiros de trabalho,

Sempre né? Sempre foi lá, eu ficava, eu tinha esse privilégio né? O pessoal sabia
que quando eu chegava diferente assim, podia saber, “oh, em vem coisa pesada”
(Risos). Eu lembro um dia que uma pessoa que trabalhava lá na Rede, chegou perto
de mim “nossa! eu te admiro tanto, acho tão legal sua coragem!”, porque era só
eu e Romero, ninguém mais parava, só nós dois no administrativo, teve uma greve
que a gente chegou, agente fez piquete lá porta (risos) do administrativo e aí tinha
um que chegou na hora que eu cheguei ele “Dilma, teve um aqui que chegou seis e
meia da manhã porque tava com medo do nosso piquete (risos), seis e meia da
manhã eles já tavam entrando pra trabalhar... Pelegos!” A gente fazia, no
administrativo, agente fez um corredor assim sabe, então todo mundo que, ce podia
furar a greve, mas ce tinha que passar por aquele... Paredão de homens e no
administrativo era aquela coisa né, os meninos da oficina “nossa, os peão da oficina
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aqui!” Né, os cabeludo né e lá era o administrativo né, todo mundo [...] tinha que
passar e ser xingado, às vezes tentava barrar os furões de greve (risos). (Depoimento
144
Verbal) .

Os ferroviários em Belo Horizonte desenvolveram uma série de linguagens com o
escopo de expressarem suas insatisfações perante às condições de vida e de trabalho. As
sabotagens, os boicotes, as paralisações, as greves e as assembléias se interligavam a
expressões culturais, cujas modalidades davam sentido de identificação entre os participantes.
Cláudio Batalha (2004b) denomina cultura das associações o campo da produção cultural,
como teatro, música, celebrações, costumes e normas, que regem as associações e através dos
quais os sujeitos percebem o mundo e a si, numa relação dialética com a cultura popular e
com a cultura dominante. Para Edward Thompson (1988d), os diversos mecanismos
organizativos dos trabalhadores possibilitaram um quadro de organização política e de
consolidação de valores e normas. A variedade de mecanismos utilizados, como cartas,
cartuns, jornais, músicas, discursos, pichações, clubes, sociedades de leitura, teatro, dentre
outros, retrata a constituição de uma experiência na clandestinidade, tecida e ensaiada em
favor de uma revolução democrática.
Interessado na difusão de suas idéias e na busca por novas filiações o sindicato
elaborou, desde 1981, o Albatroz e posteriormente o Informativo dos Ferroviários, pequenos
boletins mensais divulgadores de informações sobre acordos salariais dos trabalhadores com a
RFFSA, convocatórias para reuniões e assembléias a respeito de campanhas salariais e
melhorias de condições de trabalho, além de denúncias dos abusos contra o trabalhador no
dia-a-dia. O MUF, por sua medida, divulgava suas idéias por meio do boletim do Sindicato da
Zona Central do Brasil do Rio de Janeiro, o Trilhando. Posteriormente, com ajuda da CUT, de
políticos ligados ao PT e de sindicatos, como o dos metalúrgicos, criaram seu próprio canal
informativo, o Informativo MUF. Os jornais, não necessariamente regulares, devido às
dificuldades financeiras, também promoviam convocatórias para participação nas
manifestações ferroviárias, nas assembléias e nas campanhas trabalhistas, assim como
noticiavam informações contrárias às ações do sindicato da categoria e aos desmandos
existentes na empresa: “O Trilhando [...] depois teve o informativo, né? Bom, esse era um dos
problemas nosso né? A manutenção do jornalzinho... Tentar manter a categoria informada de
alguma maneira, já que agente num tinha aquela organização de reunir o pessoal todo dia.”
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(Depoimento Verbal)145. O MUF também disponibilizava panfletos e adesivos em momentos
de eleições do sindicato ou em campanhas salariais: “A gente tinha muito adesivo, ajudava na
mobilização do pessoal né? E tinha que escrever naqueles mimeógrafos, sabe? Num tinha
computador igual hoje, tinha pouco material também por causa do dinheiro que era pouco.”
(Depoimento Verbal)146.

Figura 10: Panfletos de mobilização MUF
Fonte: Arquivo pessoal Marco Anselmo Magalhães

Alguns ferroviários costumavam fazer músicas e paródias com diversas situações
cotidianas, que variavam entre os conflitos, mobilizações, situações engraçadas ou
necessidades mais comuns vividas naquele contexto. O ferroviário Carlos da Paixão Costa, o
Carlos Lorão, elaborava sambas e jingles para o MUF ou para botecos e festas,

O samba do MUF
Ferroviários brasileiros
O MUF é a nossa salvação
Vamos nos unir companheiros
Contra os pelegos e a tirania do patrão
O MUF chegou para lutar
E na luta não vai se intimidar
Agora precisamos é de união
Pra derrotar pelego, amigo de patrão
Ferro... [1985?].

145
146

Depoimento de Antônio Sergio da Costa concedido em 27/07/2010.
Depoimento de Carlos da Paixão Costa (Carlos Lorão) concedido em 23/06/2010.

150

O ferroviário cantou em botecos junto a seus companheiros um samba em menção aos
níveis de cargos dentro da ferrovia. A música protestava contra a ausência de ascensão salarial
e criticava o nível 61 de cargos e salários, o que foi condizente com as reivindicações dos
trabalhadores:

O samba do 61
Um dia conseguiram me enganar
Me chamaram, vem pra Rede trabalhar
Que aqui tem promoção pra qualquer um
Já faz cinco anos, não saí do 61.
Agora como é que eu vou ficar
A inflação subiu, meu dinheiro já não dá
Eh doutor, eh doutor
O que fizeram comigo, se fizessem com o senhor. [1985?].

A linguagem dos trabalhadores pela escrita e pelos rituais distingue-se das demais pelo
fato de apresentar expressões culturais singulares a expressões de outros universos sociais. As
produções culturais significaram e transformaram o cotidiano dos ferroviários e dos
moradores do bairro Horto, no sentido de difundirem formas de comunicação em rituais,
fontes escritas e fontes sonoras, os quais delinearam relativa solidez e coesão das
organizações coletivas dirigidas por eles mesmos. A linguagem elaborada pelos ferroviários
refletiu propostas de repertórios discursivos a respeito de visões de mundo no âmbito
classista, muito anterior à tradição de militância política e partidária, pois as manifestações
culturais são parte das leituras realizadas pelos sujeitos diante às estruturas organizadas
historicamente na era do capital. Deste modo, vêm à tona as festas realizadas no Horto - sejam
elas nas casas dos trabalhadores, na sede da Filarmônica, nas ruas ou organizadas pela igreja
católica, sejam elas realizadas na RFFSA no dia primeiro de maio, na páscoa ou no dia do
ferroviário –, as mobilizações formais e não institucionalizadas nas ruas do bairro, no sentido
de garantir mínimas condições de vida e de moradia, as reuniões e assembléias realizadas
principalmente pelo MUF e os jornais, panfletos, adesivos e músicas retratando parte da
realidade vivida.
Todos eles são símbolos internalizados, segundo códigos de pertencimento em
expressões culturais que se definem na lógica da luta de classes. As representações simbólicas
ferroviárias, portanto, são parte do processo histórico de constituição cultural dos sujeitos, os
quais, em contato com a fábrica, com o bairro, com seus moradores e com os ditames do
sistema capitalista, propõem novos sentidos e ações em períodos peculiares à sua vivência.
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4.4 Reações da empresa e conquistas dos ferroviários para o bairro e para a categoria

Liliana Segnini (1982) aborda o poder disciplinar exercido na Companhia Paulista de
Estradas de Ferro entre os séculos XIX e XX, no que tange à dominação exercida pela
empresa em favor do capital, por meio de instrumentos de controle e exploração diversos, em
especial a burocracia, principal orientadora da estruturação hierárquica e normativa no
ambiente de trabalho. Segundo a autora, as formas de dominação se adaptam aos contextos
através de novos mecanismos de intervenção na organização dos trabalhadores. Segundo
Leonardo Silva (2010), entre os anos de 1920 e 1970, o Brasil foi palco da construção de uma
série de mecanismos para controle e absorção de mão-de-obra em função dos processos de
acumulação de capital. Modificações nos aspectos produtivos e reprodutivos ocorreram com a
generalização da disciplina nos ambientes de trabalho e pelos incentivos de produtividade, a
fim de estabilizar as normas de consumo para a contínua reprodução do sistema. Ações
afirmativas dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), as comissões de fábrica, a busca
pela qualificação do trabalhador e os recursos tecnológicos se deram de forma a responder à
resistência que exprime o conflito capital- trabalho.
Durante a ditadura militar-civil, a RFFSA foi controlada por profissionais ligados ao
regime instaurado no país. Diretores, supervisores, engenheiros e chefes de estação e de
segurança patrimonial provinham da ativa ou da reserva das forças armadas. Tal
procedimento seguiu a tendência estrutural do Estado enquanto um organizador da ampliação
sistematizada do sistema capitalista, atingindo em especial a classe trabalhadora, com perdas
de direitos, arrocho salarial e coerção aos mecanismos de reivindicação às condições de
existência. O período de controle político pelas casernas fortaleceu a rigidez militar nas
oficinas e a preocupação da empresa com a disciplina, elemento ordinário na construção do
operário padrão – o especialista em suas atividades, cuja preparação se deu muitas vezes na
escola técnico-profissional da empresa -, disciplinado perante os procedimentos exigidos pela
instituição e ao bom funcionamento do processo produtivo.

Até porque a Rede tinha muita gente que era oriunda do exército, coronéis, major,
então o regime lá era um regime semi-militarizado, talvez tenha isso que eu me dei
muito bem lá né [...] O sistema de punições é um sistema rígido, falta, atraso, não
podia atrasar, só pra você ter uma idéia, quando eu entrei, 1978, existia a parte de
doente, o que é parte de doente, você julgava que tava doente e não ia trabalhar, aí
você comunicava com a escala, no caso maquinista ou auxiliar né? Você
comunicava a escala que você estava doente, ai a Rede mandava um médico na sua
casa, se ele chegasse na porta do quarto e desconfiasse que você não estava doente,
ele da porta do quarto mesmo ele voltava e aí a punição era pesada, era a punição
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com suspensão por três dias, quatro dias, demissão. Era mais fácil ser admitido do
que demitido na verdade, a Rede não demitia fácil não, mas as punições eram
147
constantes. (Depoimento Verbal) .

O trabalho das gerências da RFFSA e do Estado era com a formação e reprodução da
mão-de-obra na ferrovia pelo fato de, embora o descaso com o modal ferroviário, ele ainda ser
estratégico economicamente ao escoamento de insumos fundamentais à economia do país, tais
quais cimento, petróleo, soja, materiais químicos, dentre outros:

Quando maquinista parava era um horror! Tinha vez que deixava o trem no meio do
caminho e isso era prejuízo pra todo mundo, porque material não pode ficar parado,
é o país que parava, a ferrovia era e é fundamental. Você precisava da ferrovia pra
interromper... o fluxo de petróleo...petróleo e derivados né,que saía da refinaria
Gabriel Passos em direção à Brasília, primeiramente não existia aquele...O duto
de...de Palminha né...tudo ia no trem...e eles achavam que...pra, fazer...é... dá ibope
cê tinha que parar pra... (gesto com as mãos).Como é que cê parava pra
gasolina?quem é que alimentava aquele [...] de gasolina à Brasília?aqui na refinaria
148
Gabriel Passos. (Depoimento Verbal) .

Os trabalhadores vivenciaram um ambiente de trabalho, no qual a precarização técnica
se interconectava às exigências aos moldes militares e à coação aos direitos de se manifestar,
fato este que incitava mobilizações individuais e coletivas clandestinas de cunho cada vez
mais radical. O desrespeito ao regime disciplinar instituído pela RFFSA resultava em reações
proporcionalmente abruptas pela empresa:

Tinha a polícia ferroviária, com aqueles cachorros... Pastor alemão, já teve época
deles enfrentarem a gente, botar os cachorros na gente, dá paulada (Risos) [...]
Violência policial, da polícia ferroviária federal, depois ela ficou com o Ministério
da Justiça, quebrava o pau nas greves, com apoio da empresa e dos pelegos, esse
coronel Pissinini, esse desgraçado, foi o que liderou, eu não sei se aquela desgraça
morreu ou tá vivo, se morreu nem o capeta quer aquela desgraça lá. Nós
apanhamos muito, por isso fazia terrorismo mesmo... Eu tomei uma cacetada na
boca do estomago, se já tomei nas costas não lembro, eu lembro que eu acordei num
149
sela lá no DOPS. (Depoimento Verbal) .

Dentre as faltas mais graves consideradas pela ferrovia, estavam as greves, as
paralisações, o desrespeito às hierarquias, as atitudes de contravenção ao patrimônio da
empresa, os casos mais visíveis de alcoolismo e as sabotagens. As punições variavam com o
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grau de intensidade das ações e da recorrência dos trabalhadores em posicionamentos como
estes. Os ferroviários das oficinas foram intensamente punidos com mudança de cargo e de
setor de trabalho, suspensão por apuração de falta grave, regressos a níveis de cargo
considerados inferiores, geralmente praticados por estagiários, e realocação temporária em
postos funcionais em condições de trabalho insalubres:

Nós éramos é... Comunista, e comunista comia menino, e era desse jeito. É, era
terrível, tanto é que o engenheiro chegou, engenheiro novato chegou, e ficou
sabendo que eu era dono da oposição, dos ferroviários, do sindicato dos ferroviários,
ele me tirou da cessão e me mandou trabalhar na contagem de sucata, numa poeira,
tinha quase um metro de poeira. Eu carregando peso, eu sou raquítico (risos), hoje
150
engordei uns 20 kg. (Depoimento Verbal) .

É uma turma chamada turma 28 que todo mundo tinha que passar por ela. Não era
bem castigo não. É porque o lugar era ruim então pra não sacrificar um só e ficar lá a
vida inteira, de 15 em 15 dias; não, uma vez por mês trocava a turma. Era um setor
de lavação de pés, material perigoso, temperatura alta... Chamado de péla porco.
Quando você chegava na revisão para ver em que máquina ia trabalhar, você
encontrava lá: turma 28. Aí você já sabia que era o péla porco, o setor 28.
151
(Depoimento Verbal) .

As demissões se intensificaram em meados de 1980, quando das manifestações do
sindicato e principalmente do MUF. O desligamento dos chamados baderneiros ou “cabeças
de greve” veio como instrumento de ameaça e exemplo para o restante dos funcionários que
se posicionassem radicalmente contra a ordem estabelecida pela RFFSA, em consonância
com a ordem outorgada pelos militares fora dos muros da empresa. A luta dos trabalhadores
passou a ser, juntamente com as melhorias salariais e pelas condições de trabalho, o retorno
legal dos colegas inseridos nas manifestações individuais e coletivas.

Eu fiquei um ano, um ano exatamente, foi a coisa mais interessante, agente fez uma
greve no dia... Dia cinco de novembro de 86, era de um dia só, era uma greve de
advertência, no dia seis eu fui trabalhar, no dia sete na hora que eu fui pegar serviço,
já tinha a carta de demissão por justa causa, foi rápida a greve, dia cinco e no dia
sete eu fui demitido por justa causa, então num teve nem tempo assim, e nem me
deram direito de defesa, nada, não me perguntaram nada, me demitiram e pronto,
justa causa e pronto, e com isso eu entrei na justiça né claro, eu era na época
membro da CIPA, então a justiça mandou que eu fosse reintegrado, aí continuamos
a luta, em 91 fizemos (risos) outra greve que teve, outra demissão por justa causa,
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voltei em 92, janeiro de 92, aí em junho eu fui demitido, aí foi sem justa causa, na
naquele negócio de enxugar a máquina. (Depoimento Verbal)152.

Seguiam-se tangentes às demissões, as ameaças e as pressões de funcionários das
áreas de chefia aos ferroviários e às suas famílias. É possível inferir que a chefia se
aproveitava da situação de proximidade espacial e da constituição cultural existente no bairro
Horto para criar situações de constrangimento familiar entre os trabalhadores, uma vez que
chegavam a ir às casas dos ferroviários para conversar individualmente ou em coletivo com
suas esposas e com seus filhos.

[...] igual no meu caso, eu ficar um ano fora e eles terem que me pagar isso depois,
pra empresa como a Rede Ferroviária, num era nada, mas pra amedrontar quem
ficava, era muita coisa, então os ganhos que eles tinham com a intimidação, porque
as demissões eram mais de intimidação, eles sabiam que agente retornaria, mas eles
tinham que intimidar os outros pra num. [...] Teve na época, é até um detalhe
interessante, na de 86, que eu estava demitido, é o superintendente da empresa, junto
com o presidente do sindicato de Belo Horizonte, me chamaram lá dentro da
empresa, o superintendente falou que eu voltava no outro dia se eu confirmasse que
era o sindicato do Rio é que tava vindo ajudar a gente a fazer é... A paralisação aqui
em Minas, eu falei “num tenho nada pra mim falar disso não, num sei não uai, quem
fez a paralisação aqui foi o MUF, cês conhecem o MUF?” (risos). Mas eles queriam
me voltar, no outro dia, se eu acusasse o sindicato do Rio que eles é que tavam nos
incitando, é uns troço que... E isso não foi só pra mim que eles falaram não, eles
ligaram lá pra casa, falaram com minha esposa também (risos). É o tipo de pressão
também, aí minha esposa “meu marido desempregado, ele tem uma chance de
voltar” pra ver se ela fazia pressão em cima de mim, pra ver se eu falava alguma
sobre o sindicato do Rio, que não comentei também. Eles faziam muito era com os
153
maquinistas e com as famílias entendeu?. (Depoimento Verbal) .

Entretanto, mesmo com as ameaças e punições empreendidas pela empresa, foi
notável o conjunto de conquistas alcançadas pelos ferroviários. Os trabalhadores conseguiram
aumentos salariais, mudanças significativas no plano de cargos e salários, obtenção de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC),
ticket refeição, vales transporte, maior abertura de negociação com a empresa e readmissão de
colegas demitidos,

Ah não, agente teve muitos ganhos nessas lutas, de salário, nós tivemos foi muito
ganho mesmo, porque o que o sindicato do Rio conseguia, a gente acabava
arrancando aqui também né, e era mais, eu num falo é por isso que eu num coloco
como se fosse uma vitória do MUF só, porque num era uma vitória separada, ela era
do Brasil inteiro, aí, aí entrava todos os sindicatos, entrava o sindicato do Rio, que
152
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era forte, entrava o sindicato de Bauru, entrava o lá do Rio Grande do Sul, sindicato
forte, porque a empresa só fechava a nível nacional, ela num fechava a nível de...
Estado não, então nós ajudamos muito nisso, nesses ganhos salariais, nós ajudamos,
mas assim, não pode se dizer que foi uma conquista do... MUF não né? Foi uma
ajuda que nós demos... Nós conseguimos com nosso movimento de greve. Nós não
tínhamos vale transporte, não tinha restaurante, não tinha nada. EPI`s, que nós não
tínhamos uniformes, não tínhamos tudo nós tínhamos que comprar, nós tinha e...
Depois o plano de saúde que nós conseguimos o PLANSFER, que era o plano de
saúde da Rede Ferroviária, conseguimos é... Vale transportes que não tínhamos, nós
não tinha direito, plano odontológico é... Um plano de cargo de salário nós
154
conseguimos, nós não tínhamos. (Depoimento Verbal) .

Veio mais foi depois que nós conseguimos a ganhar a CIPA, né, que nós começamos
a cobrar, a exigir. Não vou falar que ficou às mil maravilhas, não, mas eles
começaram a respeitar a gente também. Antes você acidentava na rede você ia pro
João XXIII. Conseguimos fazer convênios com hospitais particulares bons, pra
quem acidentava. Conseguimos o ticket restaurante. Conseguimos creche,
conseguimos abono. Hora extra de 100%. E de 150 aos domingos. Aos sábados
depois das 12 horas e aos domingos, 150%.Tivemos ganhos,cara, que se eu for citar
pra você aqui vai dar... A creche era o seguinte: era você conveniar. Vamos supor,
você colocava seu menino na creche, trazia nota fiscal e a rede repunha. Isso aí a
gente nós nem tínhamos, entendeu? E conseguimos muita coisa. O restaurante, por
exemplo, acabou. Fizeram um restaurante novo. Melhorou até o relacionamento lá
dentro, entre chefia e isso e aquilo. Porque tendo alguém que você pode recorrer,
eles já ficam com pé atrás, né? Tirou um pouco daquele poder deles. Porque
qualquer coisa o pessoal recorria e isso e aquilo e iam fazer algumas manifestações e
tal. Melhorou... na área social também melhorou muito: nós não tínhamos nada,
começou a por lá uns lazer. Pra você ver: pôs pingue-pongue, totó, sinuca pro
horário de almoço. Então assim, eles foram melhorando aos poucos e melhorou
155
muita coisa, né?. (Depoimento Verbal) .

O presente capítulo tentou elaborar uma discussão a respeito das formas organização e
manifestação construídas pelos ferroviários dentro de seus contextos políticos, econômicos e
culturais. Foram abordados também os tipos de linguagem impressos pelos trabalhadores, que
serviam como instrumentos de comunicação em relação às ações coletivas e como expressão
da capacidade associativa da categoria. Além disso, tratou-se das conquistas e da coerção da
RFFSA em relação às práticas dos trabalhadores. As ações coletivas refletiram essencialmente
a convivência dos sujeitos com os padrões objetivos e simbólicos da sociedade capitalista e
com as experiências formuladas no bairro e na fábrica. Pode-se dizer que foram estudados
modos de vida construídos e reconstruídos no dia-a-dia do bairro e da fábrica, levando em
consideração os fatores espaciais e institucionais resultantes de sentimentos de pertença e
unidade cultural da classe trabalhadora. As ações informais e em especial as não
institucionalizadas, ao fim ao cabo, refletem a busca por autonomia de significados e atitudes
associativas face aos desafios das condições de vida e de trabalho.
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CONCLUSÃO

O objetivo central desta dissertação foi o resgate de parte da história dos trabalhadores
da RFFSA, que viveram no bairro Horto Florestal em Belo Horizonte e trabalharam nas
oficinas da empresa situadas também neste local. Buscou-se discutir em que medida as
vivências construídas neste bairro tipicamente ferroviário influenciaram e foram influenciadas
pelo cotidiano do trabalho nas oficinas e pelas mobilizações dos trabalhadores na empresa.
Focou-se nas experiências estabelecidas pelos ferroviários no bairro e na fábrica e que
contribuíram para a construção de laços sociais peculiares, redes de cooperação e estratégias
de organização face aos interesses coletivos.
No primeiro capítulo, buscou-se apresentar uma discussão teórica sobre a relação
cultura e trabalho, no sentido de trazer à tona uma compreensão mais aprofundada sobre os
modos de vida e as mobilizações da classe trabalhadora. Calcou-se na complexidade da
produção cultural entre os trabalhadores, tomando como base suas experiências cotidianas nas
ocupações do trabalho e no espaço de convivência. A discussão baseada em textos de autores
diversos procura avaliar atitudes, significados e instituições, construídos e reproduzidos
historicamente pelos sujeitos. A cultura foi tratada como um fenômeno heterogêneo e
dialético, que se faz e é feito na unidade da diferença, uma vez que, apesar das diferenças
sócio-culturais existentes no grupo, as realidades de opressão e exploração política e
econômica implicam interesses em comum e resultam em modos de vida singulares em
relação à cultura dominante.
O conceito de cultura associativa se fez necessário pela ocorrência das formas de
associação e de produção de expressões culturais comuns aos sujeitos em seus contextos
sócio-historicos. A capacidade de se associar envolve a dinâmica das produções culturais
intrínsecas à classe ou à categoria, numa linguagem muito própria de suas condições materiais
e subjetivas. Produzem-se, a partir das orientações de institucionalização de demandas
coletivas, diferentes linguagens de protesto com sentido próprio e que possibilitam uma
relativa unidade nas associações da classe trabalhadora. A coesão no grupo efetiva a
percepção de princípios e valores, os quais definem sentimentos de pertencimento. O conceito
de movimentos não formalizados ou não institucionalizados também foi elucidativo aos
objetivos da pesquisa. Atuam geralmente desatrelados das orientações sindicais ou de outras
organizações políticas, não agindo, necessariamente, de forma independente a qualquer apoio
institucional. Tais movimentos fazem parte da heterogeneidade da formação da cultura da
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classe trabalhadora, pois provêm da insatisfação de grupos com a orientação política, a
condução e as diretrizes das organizações sindicais, no que se refere às formas de
questionamento e de reivindicação ao Estado e ao patronato.
O segundo capítulo discutiu a elaboração de modos de vida e sobre a formação
cultural entre os ferroviários no bairro Horto, baseando-se em suas experiências vicinais e em
suas relações com o ambiente de trabalho. Pautou-se nas formas de organização e de
apropriação nos espaços do bairro e nos significados que os trabalhadores construíram sobre
suas experiências no local de moradia e na fábrica. Pontuou-se nas estratégias de
sobrevivência, nas redes de parentesco e de vizinhança, nos lugares de convivência e nas
representações sobre o bairro, condicionando a existência de sentimentos de identificação e de
pertencimento dos trabalhadores-moradores com os vizinhos e com as práticas nas oficinas.
Estas experiências construíram laços sociais e expuseram necessidades e interesses em
comum, que contribuíram para a construção de formas organizacionais em busca de melhorias
nas condições de vida.
O termo família ferroviária utilizado pelos narradores abarcou a relação bairrofábrica, no que toca a mútua contribuição entre as experiências realizadas no campo do
trabalho e a existência de estratégias de sobrevivência e de cooperação no bairro. Os
trabalhadores significaram o Horto como ponto de referência espacial para suas experiências
enquanto ferroviários. A proximidade entre espaço de moradia e o local de trabalho implicou
novos valores para sentimentos de pertencimento de classe. Ser ferroviário é presenciar o
universo da ferrovia em seus conflitos e diferentes orientações sócio-culturais, numa unidade
de interesses, expressões, linguagens, usos, instituições e práticas. É ser e se sentir imanente à
profissão e ter a percepção de sua importância no cenário político, econômico e social em
relação ao restante da sociedade. O espaço se formou através das construções sociais
promovidas pelos ferroviários, os quais classificaram o território e seus moradores em função
de suas dinâmicas culturais, face às divisões oficiais do poder público.
O último capítulo discutiu os mecanismos de organização e de manifestação dos
ferroviários em Belo Horizonte ocorridos nas oficinas da RFFSA. Dirigiu-se um olhar para as
práticas mobilizatórias e sua relação com os eventos, espaços de interação e demais
experiências existentes no bairro Horto, sendo significativo o estudo das movimentações de
caráter formal, a exemplo do sindicato da categoria, e às organizações não vinculadas a canais
de representação institucional da categoria, como os grupos esporádicos e o Movimento de
União dos Ferroviários (MUF), em suas orientações político-ideológicas. Chamou-se atenção
também para as conquistas dos trabalhadores ao longo do processo de conflitos e para os
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instrumentos coercitivos utilizados pela empresa para dirimir a questão das movimentações
contra a ordem estabelecida.
A peculiaridade das interações e das formas de apropriação nos espaços do bairro
Horto

e

nas

oficinas

da

RFFSA,

promovidas

pelos

ferroviários,

contribuíram

significativamente para a constituição de instituições, situações, práticas, normas, valores e
costumes em comum, que tornaram possível a formação de iniciativas coletivas de
contestação à empresa contra as condições de trabalho e de vida. Os laços de identificação e
de pertencimento construídos no espaço de moradia e nas experiências de trabalho dentro das
oficinas da RFFSA abriram caminho para o fortalecimento de mobilizações coletivas não
necessariamente ligadas a canais institucionais de organização trabalhista. Pode-se afirmar
que a convivência com as mobilizações no bairro em função da busca por melhores condições
de vida equacionaram e receberam influências das formas de organização e manifestação
existentes nas oficinas, fortalecendo a cultura associativa e suas expressões e linguagens na
direção de novos instrumentos de reivindicação autônoma coletiva.
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ANEXO A - FONTES IMPRESSAS E ORAIS

•

Pastas funcionais - Recursos humanos, Arquivo da RFFSA. Belo Horizonte.

•

Pastas funcionais - Arquivo Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Belo Horizonte.

•

Jornal Informativo do MUF. Belo Horizonte, 1987-1995.

•

Jornal Informativo dos Ferroviários. Belo Horizonte, 1989-1996.

FONTES ORAIS

Depoimentos nucleares
Aílton de Paula Firmino – 19/03/2008 e 20/05/2010
Antônio Sérgio da Costa (Toninho) – 27/07/2010
Carlos da Paixão Costa (Carlos lorão) – 23/06/2010
Claudio Carlos do Nascimento – 02/06/2010
Dilma Froes Vieira - 21/01/2008
Fabio Geraldo Flores - 13/03/2008
Fernando de Almeida Feijó – 25/10/2007
José Miguel Ferreira - 28/02/2008
Marco Anselmo Magalhães (Buluca) – 25/03/2008 e 20/07/2010
Maria de Lourdes Lopes Magalhães – 14/06/2010
Raimundo Bartolomeu – 31/01/2008
Reiner Robson Pedrosa (Reininho) – 02/06/2010
Romero Wagner do Carmo – 17/12/2007
Virgílio Antônio Alves Duarte (Virgilão) – 03/05/2010
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Depoimentos complementares
Antônio Paulo Mello – 28/02/2008
Edna Seixas de Oliveira – 05/07/2010 (Depoimento Verbal em conversa por telefone)
Lenir Paulino - 28/03/2008
Luzia de Oliveira Rosa – 05/07/2010 (Depoimento Verbal em conversa por telefone)
Wellington José Faccio (Juca) – 29/04/2010
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APENDICE A - CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL

Pelo presente documento, eu, _________________________________________________.
Nacionalidade ___________________________, estado civil _______________________.
Profissão ________________________________, CPF, ___________________________.
Identidade _____________________________, emitida por ________________________.
Domiciliado e residente na cidade de ___________________________________________,
Rua/Av. _________________________________________________ Nº______________,
Aptoº___________, Bairro __________________________________, declaro ser meu o
depoimento de caráter histórico e documental de História Oral para a
pesquisa...................................................................................................................................,
na cidade de................................., em...........(dia), de..................... (mês) de............ (ano), num
total de......... minutos gravados, perante
entrevistador.........................................................................................................................

O pesquisador (a).............................................................................................fica autorizado a
divulgar,e a publicar para fins culturais ou de pesquisa, o depoimento supra-citado, no todo
ou em parte, bem como permitir a terceiros o acesso para fins idênticos, com a única ressalva
de sua integridade e indicação de fonte e autor.

Cidade, _____, __________________ de ________________.

_________________________________________________
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APÊNDICE B – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS

Roteiro piloto
1- Nome completo.
2- Idade.
3- Estado civil. Filhos.
4- Quanto tempo permaneceu na escola?
5- Desde quando vive no bairro?
6- Tem ou teve parentes no bairro? Na ferrovia?
7- O que pensa de viver no bairro?
8- O que significa dizer “a família do Horto”?
9- Alguma vez teve vontade de mudar do bairro?
10- Os vizinhos são os mesmos de épocas anteriores?
11- Como era a convivência no bairro?
12-As pessoas se conheciam? Conversavam? Eram íntimos
13- Os ferroviários se encontravam no bairro?
14- Em quais lugares os ferroviários mais se reuniam, além do período de trabalho?
15-Havia lugares para os ferroviários se divertirem aos finais de semana ou à noite?
16- Havia times de futebol? Banda de música? Festas?
17- O que o motivou a ingressar na ferrovia? Como foi sua saída da ferrovia?
18- Qual era sua função na RFFSA? Como era o dia-a-dia do seu trabalho?
19- Como eram as relações nas oficinas entre os colegas das oficinas?
20- Você participou de mobilizações? Por quê?
21- Como se deu a formação do sindicato dos ferroviários em Belo Horizonte?
22- O que era o MUF (Movimento de União dos Ferroviários)?
23- Quem participava o MUF? Quem eram as lideranças?
24- Como os ferroviários se organizavam para questionar a ferrovia?
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25- Como os ferroviários manifestavam sua insatisfação com a ferrovia?
26- Qual a participação da igreja católica ou de padres na vida do bairro?
27- Houve algum apoio dos padres ou outros representantes da igreja católica nas
mobilizações ferroviárias?
28- Qual o resultado das ações ferroviárias para o bairro? E para os ferroviários?
29- Quais as mudanças no cotidiano do trabalho após as reestruturações administrativas e de
operação na ferrovia?
30- Quais as mudanças nas formas de organização e mobilização dos ferroviários após as
reestruturações administrativas e de operação na ferrovia?

Roteiro sobre o bairro
1- Nome completo.
2- Idade.
3- Estado civil. Filhos.
4- Quanto tempo permaneceu na escola?
5- Desde quando vive no bairro?
6- Tem ou teve parentes no bairro? Na ferrovia?
7- O que pensa de viver no bairro?
8- O que significa dizer “a família do Horto”?
9- Alguma vez teve vontade de mudar do bairro?
10- Como se deu o processo de loteamentos no bairro?
11- Os vizinhos são os mesmos de épocas anteriores?
12- Como era a convivência no bairro?
13-As pessoas se conheciam? Conversavam? Eram íntimos?
14- Os ferroviários se encontravam no bairro?
15- Em quais lugares os ferroviários mais se reuniam, além do período de trabalho?
16-Havia lugares para os ferroviários se divertirem aos finais de semana ou à noite?
17- Havia times de futebol? Banda de música? Festas?
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18- O que era o Centro Operário?
19- O que era o Colégio Operário?
20- Qual a importância da Banda Filarmônica para o bairro?
20- Qual a participação da igreja católica ou de padres na vida do bairro?
21- Houve alguma mobilização dos ferroviários organizada dentro do bairro?
22- As mobilizações ocorridas na ferrovia trouxeram mudanças ao bairro?
23- O que mudou no bairro ao longo de todos estes anos que você viveu?

Roteiro sobre mobilizações
1- Nome completo.
2- Idade.
3- Estado civil. Filhos.
4- Quanto tempo permaneceu na escola?
5- Viveu ou vive no bairro?
6- Tem ou teve parentes no bairro? Na ferrovia?
7- Teve contato com moradores do bairro?
8- Em quais lugares os ferroviários se reuniam, além do período de trabalho?
9-Havia lugares para os ferroviários se divertirem aos finais de semana ou à noite?
10- Havia times de futebol dos ferroviários? Banda de música? Festas?
11- O que era o Centro Operário?
12- O que era o Colégio Operário?
13- Como as pessoas ingressavam na ferrovia?
14- O que o motivou a ingressar na ferrovia?
15- Como foi sua saída da ferrovia?
16- Qual era sua função na ferrovia? Como era o dia-a-dia do seu trabalho?
17- Como eram as condições de trabalho?
18- Como eram as relações nas oficinas entre os colegas? E as relações com a chefia?
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20- Como foi a formação do sindicato dos ferroviários em Belo Horizonte?
21- O que era o MUF (Movimento de União dos Ferroviários)?
22- Quem participou do MUF? Quem eram as lideranças?
23- Como os ferroviários se organizavam para expressar suas insatisfações?
24- Como manifestavam suas insatisfações?
25- Quais as formas de organização e mobilização antes do sindicato e do MUF?
26- Como a empresa reagia às mobilizações?
27- Qual o resultado das ações ferroviárias para o bairro? E para os ferroviários?
28- Qual a participação da igreja católica ou de padres na vida do bairro?
29- Houve algum apoio dos padres ou outros representantes da igreja católica nas
mobilizações ferroviárias?
30- Quais as mudanças no cotidiano do trabalho após as reestruturações administrativas e de
operação na ferrovia?
31- Quais as mudanças nas formas de organização e mobilização dos ferroviários após as
reestruturações administrativas e de operação na ferrovia?
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APENDICE C - MAPAS DE IDÉIAS
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Mapa 1: Pontos de encontro, eventos e relações de vizinhança no bairro Horto
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Mapa 2: Formas de organização e manifestação dos ferroviários e seus desdobramentos

